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Brugervejledning
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Mange tak
Tak fordi du har købt en magicolor 3730DN. Du har truffet det helt rette valg.
Din magicolor 3730DN er specielt konstrueret til optimal ydelse i Windows- og
Macintosh-miljøer.

Varemærker
KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
magicolor og PageScope er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører de respektive firmaer.

Meddelelse om ophavsret
Copyright © 2010 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. Alle
rettigheder forbeholdes. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller overføres til noget andet medium eller sprog uden skriftlig tilladelse fra
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

Meddelelse
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. forbeholder sig retten til uden
varsel at ændre i denne vejledning og det udstyr, som beskrives i den. Der er lagt
mange kræfter i at sikre, at denne vejledning er fri for unøjagtigheder og udeladelser. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. giver dog ingen garanti
under nogen som helst form, herunder, men ikke begrænset til, alle indirekte garantier om salgsmulighed og egnethed til et bestemt formål med hensyn til denne vejledning. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. påtager sig ikke
noget ansvar for eller ansvarlighed for fejl, som er indeholdt i denne vejledning, eller
for tilfældige, specielle eller følgende skader, som fremkommer som følge af leverancen af denne vejledning, eller brugen af denne vejledning i forbindelse med driften af udstyret, eller i forbindelse med udstyrets ydelser, når udstyret betjenes.
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SOFTWARELICENSAFTALE
Denne pakke indeholder følgende materialer fra KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. (KMBT): software, som er en del af udskrivningssystemet ("Udskrivningssoftwaren", den digitalt kodede maskinlæsbare outlinedata, kodet i det specielle format og i
krypteret form ("Fontprogrammer"), anden software, der kører på et computersystem til brug
sammen med Udskrivningssoftwaren ("Værtssoftware") samt relateret, forklarende skriftligt
materiale ("Dokumentation"). Termen "Software" bruges til at beskrive Udskrivningssoftware,
Fontprogrammer og/eller Værtssoftware og skal også omfatte alle opgraderinger, ændrede
versioner, tilføjelser samt kopier af Softwaren.
Softwaren gives dig i licens i henhold til vilkårene i nærværende Aftale.
KMBT giver dig en ikke-eksklusiv underlicens til at bruge Softwaren og Dokumentationen,
under forudsætning af, at du accepterer følgende:
1. Du må anvende Softwaren og de medfølgende Fontprogrammer til billedbehandling til de
licenserede outputenheder, udelukkende til dine egne interne forretningsformål.
2. I tillæg til licensen til Fontprogrammer, som anført i Afsnit 1 herover, må du anvende
Roman Fontprogrammer til at gengive vægte, typografier og versioner af bogstaver, talord,
tegn og symboler ("Skrifttyper") på displayet eller skærmen til dine egne interne forretningsformål.
3. Du må tage én sikkerhedskopi af Værtssoftwaren, forudsat sikkerhedskopien ikke installeres eller anvendes på nogen computer. Uanset begrænsningerne herover må du installere
Værtssoftwaren på et vilkårligt antal computere, alene til brug sammen med ét eller flere
udskrivningssystemer, der kører Udskrivningssoftwaren.
4. Du kan tildele rettighederne under denne Aftale til en rettighedserhverver af al Licenshavers ret og interesse til sådan Software og Dokumentation ("Rettighedserhverver"), forudsat at du til "rettighedserhverver" overfører alle kopier af sådan Software og
Dokumentation Rettighedserhverver accepterer at være underlagt alle vilkårene i Aftalen.
5. Du accepterer at ikke ændre, tilpasse eller oversætte Softwaren og Dokumentationen.
6. Du accepterer, at du ikke vil prøve at ændre, adskille, dekryptere, dekompilere eller foretage reverse engineering af Softwaren.
7. Ejerskabet af Softwaren og Dokumentationen og alle reproduktioner heraf forbliver hos
KMBT og deres licensgiver.
8. Varemærker skal anvendes i overensstemmelse med accepteret varemærkepraksis, herunder identifikationen af navnet på varemærkeejeren. Varemærker kan kun bruges til at
identificere udskrevet output, som er produceret med Softwaren. Sådan brug af et varemærke giver dig ikke nogen rettigheder som ejer af det varemærke.
9. Du må ikke leje, lease, give i underlicens, låne eller overføre versioner eller kopier af Softwaren, som bevillingshaver ikke bruger, eller Software der findes på et ubrugt medie, undtagen som del af den permanente overførsel af al Software og Dokumentation som
beskrevet herover.
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10. KMBT ELLER DERES LICENSGIVER KAN IKKE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR
FØLGESKADER, HÆNDELIGE SKADER, INDIREKTE ELLER STRAFRELATEREDE SKADER, ELLER SÆRLIGE SKADER, HERUNDER EVENTUEL TABT FORTJENESTE ELLER
TABT OPSPARING, SELV OM KMBT ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR
SÅDANNE SKADER, ELLER FOR NOGEN KRAV FRA EN TREDJEPART. KMBT ELLER
DERES LICENSGIVER FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR MED HENSYN TIL SOFTWAREN, UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, INKLUSIVE OG IKKE BEGRÆNSET TIL
STILTIENDE GARANTIER I RELATION TIL PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, EJENDOMSRET OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. VISSE STATER ELLER RETSKREDSE TILLADER IKKE
UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER
ELLER SÆRLIGE SKADER, SÅ BEGRÆNSNINGERNE HEROVER GÆLDER MULIGVIS
IKKE DIG.
11. Bemærkning til slutbrugerne hos de amerikanske myndigheder: Softwaren er et "kommercielt anliggende", sådan som den term er defineret i 48 C.F.R.2.101, og består af "kommerciel computersoftware" og "kommerciel computersoftwaredokumentation", som
sådanne termer bruges i 48 C.F.R. 12.212. Softwaren er konsistent her med
48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 over 227.7202-4, og alle amerikanske
slutbrugere anskaffer Softwaren med kun de rettigheder, der fremføres heri.
12. Du accepterer, at du ikke vil eksportere softwaren under nogen form for at undgå at
krænke gældende lovgivning og reguleringer inden for eksportkontrol.

Gældende for EU-lande
Dette symbol betyder: Dette produkt må ikke kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald!
Kontakt de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om korrekt bortskaffelse af affald. Hvis du
køber en ny enhed, kan den brugte returneres til vores
forhandler, som vil sørge for, at den bliver bortskaffet
korrekt. Genvinding af dette produkt bidrager til at
bevare naturens ressourcer og hindrer mulige negative
konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed, forårsaget af ukorrekt håndtering af affald.
Dette produkt overholder RoHS (2002/95/EC)-direktivet.
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Introduktion
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Bliv fortrolig med printeren
Pladskrav
For at sikre problemfri drift samt udskiftning af forbrugsartikler og vedligeholdelse bør nedennævnte pladskrav overholdes.

845 mm (33,3")
226 mm
(8,90")

419 mm (16,5")

346 mm (13,6")

483 mm (19,0")

137 mm
(5,4")

200 mm
(7,9")

Set forfra

1029 mm (40,5")
309 mm (12,2")
520 mm (20,5")

200 mm
(7,9")

Sidevisning

1-2
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Printerdele
De følgende tegninger viser de dele af printeren, der henvises til i denne vejledning, så du bør bruge nogen tid på at bliver fortrolig med dem.

Set forfra

3

1—Kontrolpanel

2

2—Udbakke
3—Papirstopper

1

4—Bakke 1
(Manuel indføringsbakke)
5—Bakke 2
6—Udføringsdæksel
7—Fikseringsenhed FU-P02

5

4

8—Dæksel højre side

6

9—Overføringsvalse TF-P04
7

10—Overføringsbælteenhed
TF-P05

13

11—Frontdæksel
12—Resttonerbeholder
WB-P03

12

11

13—Tonerpatron(er)
8
9

10

9
12
10
13

Bliv fortrolig med printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
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Set bagfra
5

1—Tænd/slukkontakt
2—Strømstik
3—USB-port
4—10Base-T/100Base-TX Ethernet
interface-port

4

5—Ventilationsrist
3
2

1

Udskriver

"

1-4

Da printeren kan blive beskadiget, hvis der udskrives, uden at de
medfølgende tonerpatroner er installeret, så sørg for at installere de
medfølgende patroner, før du bruger printeren.

Bliv fortrolig med printeren
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Om softwaren
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Printer Driver and Utility-cd/dvd
Printerdrivere
Styresystem
Windows 7/Vista/Server 2008/XP/
Server 2003/2000
Windows 7/Vista/Server 2008/XP/
Server 2003 til 64bit
Macintosh OS X
(10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6)

"
"

Brug/Fordele
Disse drivere giver dig adgang til alle
printerens funktioner, herunder færdigbehandling og avanceret layout.
Se også "Visning af printerdriverens
indstillinger (til Windows)" på side 2-7.

Detaljer om installation af Windows-printerdriverne findes i Installationsvejledningen.
Yderligere detaljer om installationen findes i Reference Guide på
Documentation-cd/dvd'en.

Utility
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Utility

Brug/Fordele

PageScope Net Care Device
Manager

Der gives adgang til printerstyringsfunktioner, som f.eks. statusovervågning og netværksindstillinger.
Yderligere oplysninger finder du i
PageScope Net Care Device Manager
User's Guide på Printer Driver and
Utility cd/dvd'en.

Printer Driver and Utility-cd/dvd
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Dokumentation
Dokumentation

Brug/Fordele

Installationsvejledning

Denne vejledning indeholder oplysninger om de første handlinger, der
skal udføres for at bruge printeren,
som f.eks. opsætning af printeren og
installation af driverne.

Brugervejledning (denne vejledning) Denne vejledning indeholder oplysninger om generel daglig brug, som
f.eks. brug af drivere og kontrolpanel
og udskiftning af forbrugsmaterialer.
Reference Guide

Denne vejledning indeholder oplysninger om installation af Macintosh-drivere og angiver indstillinger
for netværk og printerstyringshjælpeværktøjer

Service & Support Guide

Dokumentet Brug for hjælp indeholder oplysninger om support og
servicering.

Printer Driver and Utility-cd/dvd
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Systemkrav
 PC

– Pentium 2: 400 MHz (Pentium 3: 500 MHz eller nyere anbefales)
– PowerPC G3 eller nyere (G4 eller nyere anbefales)
– Macintosh udstyret med en Intel-processor
 Styresystem

– Microsoft Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate, Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate x64 Edition, Windows
Server 2008 Standard/Enterprise, Windows Server 2008 Standard/
Enterprise x64 Edition, Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Ultimate/Business/Enterprise, Windows Vista Home Basic/
Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise x64 Edition,
Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 2 eller senere),
Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003,
Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000
(Service Pack 4 eller senere)

– Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6; Vi anbefaler installation af
den nyeste programrettelse)

 Fri plads på harddisk

– Ca. 20 MB fri plads på harddisken til printerdriveren
– Ca. 128 MB fri plads på harddisken til billedbehandling
 RAM
kapacitet, der anbefales for styresystemet

 Cd/dvd-drev
 I/O-interface

– 10Base-T/100Base-TX Ethernet interface-port
– USB 2.0 High-Speed-kompatibel port

"
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Detaljer om Macintosh-printerdriveren findes i Reference Guide på
Printer Driver and Utility cd/dvd'en.

Systemkrav
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Valg af driverstandarder (til Windows)
Inden du begynder at arbejde med printeren, bør du kontrollere eller ændre
printerens standardindstillinger. Og hvis du har installeret ekstraudstyr, bør
du "angive" det i driveren.

Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/2000

1

Vælg driverens egenskaber som følger:

– (Windows 7)
Vælg menuen Start, og klik derefter på Enheder og printere for at få
vist mappen Enheder og printere.
Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 3730, og klik
derefter på Udskriftsindstillinger.

– (Windows Vista/Server 2008)
Fra menuen Start skal du klikke på Kontrolpanel, derefter Hardware
og lyd, og derefter klikke på Printere for at åbne mappen Printere.
Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 3730, og klik
derefter på Udskriftsindstillinger.

– (Windows XP/Server 2003)
Fra menuen Start skal du vælge Printere og faxer for at vise mappen
Printere og faxer. Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA
magicolor 3730, og vælg Udskriftsindstillinger.

– (Windows 2000)
Vælg i Start-menuen Indstillinger og derefter Printere for at få vist
mappen Printere. Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA
magicolor 3730, og vælg Udskriftsindstillinger.

2
3
4

Vælg fanen Basis. Vælg standardindstillingerne til din printer, som f.eks.
det standardmedieformat du anvender.
Klik på Anvend.
Klik på OK for at lukke dialogboksen Udskriftsindstillinger.

Valg af driverstandarder (til Windows)
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Afinstallation af printerdriveren
(til Windows)
Dette afsnit beskriver, hvordan du afinstallerer printerdriveren, hvis det er
nødvendigt.

"
"

Du skal have administratorrettigheder for at kunne afinstallere printerdriveren.
Hvis vinduet Brugerkontokontrol vises, når du afinstallerer på Windows Vista, skal du klikke på knappen Tillad eller Fortsæt.

Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003/2000

1
2

Luk alle programmer.
Vælg afinstallationsprogrammet som følger:

– (Windows 7/Vista/Server 2008/XP/Server 2003)
Fra menuen Start skal du vælge Alle programmer, KONICA
MINOLTA, magicolor 3730 og derefter Afinstaller.

– (Windows 2000)
Fra menuen Start skal du vælge Programmer, KONICA MINOLTA,
magicolor 3730 og derefter Afinstaller.

3
4

2-6

Når dialogboksen Afinstaller vises, skal du vælge navnet på den driver,
der skal slettes, og klikke på knappen Afinstaller.
Printerdriveren afinstalleres fra computeren.

Afinstallation af printerdriveren (til Windows)
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Visning af printerdriverens indstillinger
(til Windows)
Windows 7

1
2

Fra menuen Start og derefter klikke på Enheder og printere for at åbne
mappen Enheder og printere.
Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 3730, og klik derefter på Udskriftsindstillinger.

Windows Vista/Server 2008

1
2

I menuen Start klikker du på Kontrolpanel, derefter på Hardware og lyd
for at klikke på Printere for at åbne mappen Printere.
Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 3730, og klik derefter på Udskriftsindstillinger.

Windows XP/Server 2003

1
2

Vælg i Start menuen Printere og faxenheder for at vise mappen
Printere og faxenheder.
Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 3730, og vælg
derefter Udskriftsindstillinger.

Windows 2000

1
2

Fra Start-menuen peges på Indstillinger, og klik så på Printere for at få
vist mappen Printere.
Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA magicolor 3730, og vælg
derefter Udskriftsindstillinger.

Visning af printerdriverens indstillinger (til Windows)
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
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Sådan bruges printerdriveren
Generelle knapper
De knapper, som beskrives herunder, forekommer på hver fane.

OK
Klik for at afslutte dialogboksen Egenskaber og samtidig gemme eventuelle
ændringer.

Annuller
Klik for at afslutte dialogboksen Egenskaber uden at gemme eventuelle
ændringer.

Anvend
Klik for at gemme alle ændringer uden at afslutte dialogboksen Egenskaber.

Hjælp
Klik for at få hjælp.

Easy Set
Dette tillader, at de aktuelle indstillinger gemmes. Hvis du vil gemme de aktuelle indstillinger, skal du angive de ønskede indstillinger og derefter klikke på
Gem. Angiv indstillingerne, der er beskrevet nedenfor, og klik derefter på
OK.

 Navn: Skriv navnet på de indstillinger, der skal gemmes.
 Kommentar: Tilføj en kort kommentar til de indstillinger, der skal
gemmes.
Derefter kan de gemte indstillinger vælges på rullelisten. Du kan ændre den
registrerede indstilling ved at klikke på Redigér.
Vælg Standard på rullelisten for at ændre funktionerne under alle faner til
deres standardværdier.
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Printervisning
Klik på knappen for at vise et billede fra printeren i figurområdet
Når der klikkes på denne knap ændres den til knappen Papirvisning (når der
er valgt en anden fane end fanen Vandmærke eller Kvalitet), knappen
Vandmærkevisning (når fanen Vandmærke er valgt) eller knappen
Kvalitetsvisning (når fanen Kvalitet er valgt).

"

Denne knap vises ikke på fanen Version.

Papirvisning
Klik på knappen for at vise et eksempel på sidelayoutet i figurområdet.
Når der klikkes på knappen, så skifter den til knappen Printervisning.

"

Denne knap vises ikke på fanen Vandmærkek, fanen Kvalitet og
fanen Version.

Vandmærkevisning
Klik på knappen for at se et eksempel på vandmærke.
Når der klikkes på knappen, så skifter den til knappen Printervisning.

"

Denne knap vises kun, når fanen Vandmærke er valgt.

Kvalitetsvisning
Klik på knappen for at se en prøve på de indstillinger, der er valgt under fanen
Kvalitet.
Når der klikkes på knappen, så skifter den til knappen Printervisning.

"

Denne knap vises kun, når fanen Kvalitet er valgt.

Standard
Klik på denne knap for at ændre indstillingerne til deres standardværdier.

"
"

Denne knap vises ikke på fanen Version.
Når der klikke på knappen, så nulstilles indstillingerne i dialogboksen
til standardværdierne. Indstillingerne på de andre faner ændres ikke.

Sådan bruges printerdriveren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
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Fanen Grundlæggende
Med fanen Grundlæggende kan du

 Angive papirets retning
 Angive størrelsen på det originale dokument
 Vælge outputmediets størrelse
 Registrer/rediger brugerdefinerede papirformater
 Zoome (forstørre/reducere) på dokumenter
 Angive antallet af kopier
 Aktivere/deaktivere jobsortering
 Angive papirkilden
 Angive papirtype
 Vælg det papir, der skal bruges til 1. side

Fanen Layout
Med fanen Layout kan du

 Udskrive adskillige sider af et dokument på den samme side
(N-up-udskrivning)

 Udskrive en enkelt kopi til forstørrelse og udskrive flere sider
 Angiv brochure-udskrivning
 Rotere printbilledet 180 grader
 Angiv duplex (2-sidet) udskrivning
 Angiv indstilling af billedforskydning

Fanen Overlæg

"

Sørg for at bruge overlejring sammen med udskriftsjob med en papirstørrelse og retning, der passer til overlejringsformularen.
Hvis der derudover er angivet indstillinger for "N-up" eller "Hæfte" i
printerdriveren, kan overlejringsformularen ikke justeres, så den passer til de angivne indstillinger.

Med fanen Overlæg kan du

 Vælge den overlejringsform, der skal bruges
 Tilføje, redigere eller slette overlejringsfiler
 Vælg, om du vil trykke formen på alle sider, eller kun på første side
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Fanen Vandmærke
Med fanen Vandmærke kan du

 Vælge det vandmærke, der skal bruges
 Tilføje, redigere eller slette vandmærker
 Justere vandmærkeposition
 Tryk vandmærket i baggrunden
 Udskrive vandmærket kun på første side
 Udskrive vandmærket gentagne gange på alle siderne.

Fanen Kvalitet
Med fanen Kvalitet kan du

 Skift mellem farve og sort/hvid-udskrift
 Angiv den farve, der matcher til udskrivning af dokumenterne
 Angive opløsning til udskriften
 Vælge om Stregtegning skal bruges eller ej
 Vælge om økonomisk udskrivning skal bruges eller ej
 Justere kontrasten (Kontrast)
 Kontrollere lyset i et billede (Lysstyrke)
 Justere farvefylden på den udskrevne side (Mætning)
 "Mætning" er kun tilgængelig, hvis "Farvetilpasning" er aktiveret.
 Justere skarpheden på det udskrevne billede (Skarphed)
 "Skarphed" er kun tilgængelig, hvis "Farvetilpasning" er deaktiveret.

Fanen Version
 Med fanen Version kan du se oplysninger om printerdriveren.

Sådan bruges printerdriveren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
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Begrænsninger i printerdriverfunktioner installeret med
Point and Print
Hvis Point and Print udføres med følgende server -og klientkombinationer, er
der begrænsninger på nogle printerdriverfunktioner.

 Server- og klientkombinationer
Server: Windows Server 2003/XP/2000/Server 2008/Vista/7
Client: Windows Server 2003/XP/2000/Server 2008/Vista/7

 Hvis serveren imidlertid kører med Windows 2000, så er en klient, der
kører en x64 Edition eller Windows Server 2008 ikke kompatibel.

 Serverindstillingerne afspejles ikke i følgende funktioner.
Printervisning, Overlæg
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Printerens
kontrolpanel og
konfigurationsmenu

3
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Om kontrolpanelet
Med kontrolpanelet, som er anbragt øverst på printeren, kan du styre printerens drift. Derudover viser kontrolpanelet printerens status, herunder situationer, som kræver din opmærksomhed.

4

5

6
1
2

Meddelelsesvindue

3

8

3-2
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Om kontrolpanelet
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Indikatorer og taster på kontrolpanelet
Nr.

Indikator

Funktion

1

Ready

Når den er tændt, kan udskrivning udføres.

2

Error

Når den er tændt eller blinker, er der opstået en
fejl, eller også er der en advarsel.
 Annullerer den aktuelt viste menu eller menuvalget

3

 Gør det muligt at annullere et udskriftsjob, som
er under udskrivning eller behandling i
øjeblikket:
1. Tryk på tasten Cancel.
2. Tryk på tasten Menu/Select.
Udskriftsjobbet er annulleret.
 Åbner menusystemet

4

 Går ned i menustrukturen
 Anvender den valgte indstilling
 Flytter markøren op

5

 Ruller op gennem de mulige tegn i et menuvalg, som kan ændres tegn for tegn
 Flytter markøren til højre

6

 Går ned i menustrukturen
 Flytter markøren ned

7

 Ruller ned gennem de mulige tegn inde i et
menuvalg, som kan ændres tegn for tegn
 Flytter markøren til venstre

8

 Rykker op i menustrukturen

Om kontrolpanelet
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Meddelelsesvindue
Aktuel status for printeren, resterende tonermængde og eventuelle meddelelser kan ses fra meddelelsesvinduet.

1
2

Nr.

RE ADY
Y

M

C

K

Detaljer

1

Den aktuelle status for printeren vises.

2

 Fejlmeddelelser vises.
 Under opdatering af firmware, vises den type firmware, der opdateres samt opdateringsstatus.
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Konfigurationsmenu - Oversigt
Konfigurationsmenuen, som åbnes via kontrolpanelet, er opbygget som vist
herunder.

Hovedmenu
READY

MENU
SPECIAL PAGES
MENU
LANGUAGE
MENU
ENGINE
MENU
NETWORK
MENU CONSUMABLE
USAGE
MENU
INTERFACE

Konfigurationsmenu - Oversigt
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
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SPECIAL PAGES
Fra denne menu kan printeroplysninger, f.eks. konfigurationssiden,
udskrives.
MENU
SPECIAL PAGES

PRINT
CONFIG PAGE
PRINT
MENU MAP

"

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

CONFIG PAGE Indstillinger PRINT/CANCEL
Udskriver konfigurationssiden.

MENU MAP

Indstillinger PRINT/CANCEL
Udskriver menukort.
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LANGUAGE
Med denne menu kan visning af sproget ændres.
MENU
LANGUAGE

LANGUAGE SET
ENGLISH
LANGUAGE SET
FRENCH
LANGUAGE SET
GERMAN
LANGUAGE SET
ITALIAN
LANGUAGE SET
PORTUGUESE
LANGUAGE SET
SPANISH
LANGUAGE SET
CZECH
LANGUAGE SET
JAPANESE
LANGUAGE SET
SLOVAK
LANGUAGE SET
HUNGARIAN
LANGUAGE SET
RUSSIAN
LANGUAGE SET
POLISH

LANGUAGE
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
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"

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

LANGUAGE
SET

Indstillinger ENGLISH/FRENCH/GERMAN/

ITALIAN/PORTUGUESE/SPANISH/
CZECH/JAPANESE/SLOVAK/
HUNGARIAN/RUSSIAN/POLISH
Vælg sproget for de skærme, der vises i
meddelelsesvinduet.
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ENGINE
Med denne menu kan indstillinger vedrørende printermotorfunktioner (som
f.eks. ENERGY SAVER og ENGINE SUPPLIES REPLACE) angives.
MENU
ENGINE

ENERGY SAVER

AUTO CONTINUE

ENGINE
SERVICE

TOTAL FACE COUNT

COLOR FACE COUNT

BW FACE COUNT

BOOT VER.

FPGA VER.

CONTROLLER VER.

ENGINE VER.

COLOR
CALIBRATION

ENGINE
SUPPLIES REPLACE

SUPPLIES REPLACE
TRANS. BELT

SUPPLIES REPLACE
TRANS. ROLLER
RESTORE
USER DEFAULT

SUPPLIES REPLACE
FUSER UNIT

ENGINE

3-9
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"

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

ENERGY
SAVER

Indstillinger

120 minutes/60 minutes/30 minutes/
15 minutes

Angiv tidsperioden, før maskinen går i energisparetilstand.

" Maskinen går ikke i energisparetilstand, hvis der er ilagt
papir i bakke 1.
Indstil- ON/OFF
AUTO
CONTINUE linger
Vælg, om udskrivningen fortsætter eller ej, hvis størrelsen eller
typen af medier i den valgte bakke er forskelligt fra størrelsen
eller typen af medier til udskriftsjobbet.
Hvis AUTO CONTINUE er indstillet til ON, fortsætter
udskrivning automatisk, hvis følgende sker. Udskrivning
udføres, selvom medieformatet er et andet.
Forskelligt medieformat/type: SIZE MISMATCH (side 7-35)/
TYPE MISMATCH (side 7-36)/PUT MEDIA: TRAY X
(side 7-40)

ENGINE
SERVICE

TOTAL FACE
COUNT

Viser total sidetæller.

COLOR FACE
COUNT

Viser total sidetæller for farveudskrivning.

BW FACE COUNT Viser total sidetæller for udskrivning i sort/
hvid.

BOOT VER.

Viser boot-versionen.

FPGA VER.

Viser FPGA-versionen.

CONTROLLER
VER.

Viser kontrolenhedsversion.

ENGINE VER.

Viser motorversion.

COLOR
CALIBRATION

Indstillin- YES/NO
ger
Hvis YES vælges, udføres der
farvekalibrering.
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ENGINE
SUPPLIES
REPLACE

Indstillinger YES/NO
SUPPLIES
REPLACE
Nulstiller overf.
TRANS. BELT bæltetælleren.

SUPPLIES
REPLACE
TRANS.
ROLLER

Indstillinger YES/NO

SUPPLIES
REPLACE
FUSER UNIT

Indstillinger YES/NO

Nulstiller overføringsvalsetælleren.

Nulstiller fikseringsenhedstælleren.

Indstillin- YES/NO
RESTORE
USER DEFAULT ger
Nulstiller printerindstillinger til standard.
Når dette menupunkt vælges, genstartes
printeren automatisk.

ENGINE
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NETWORK
Fra denne menu kan interfaceindstillinger angives.

"

Genstart printeren efter ændring af indstillingerne i menuerne DHCP,
BOOTP og ARP/PING.

MENU
NETWORK

IP ADDRESS
xxx.xxx.xxx.xxx

IP ADDRESS SET
AUTO

DHCP:xx

IP ADDRESS SET
SPECIFY

IP ADDRESS
xxx.xxx.xxx.xxx

BOOTP:xx

SUBNET MASK
xxx.xxx.xxx.xxx

ARP/PING:xx

GATEWAY
xxx.xxx.xxx.xxx

MAC ADDRESS

HTTP:xx

BONJOUR:xx

IPP:xx

SNMP:xx

FORCED MODES
xx/xx/xx

SPEED/DUP/NEG.
AUTO/AUTO/ON

SPEED/DUP/NEG.
100M/FULL/OFF
SPEED/DUP/NEG.
100M/HALF/OFF

SPEED/DUP/NEG.
10M/FULL/OFF
SPEED/DUP/NEG.
10M/HALF/OFF
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NETWORK
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"

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

IP ADDRESS SET Indstil- AUTO/SPECIFY
linger
Vælg, om IP-adressen automatisk skal indstilles, eller
om den skal angives manuelt (SPECIFY).
Hvis SPECIFY vælges, kan indstillinger angives for
IP ADDRESS, SUBNET MASK og GATEWAY.
Hvis IP-adressen angives manuelt, indstilles DHCP,

BOOTP og ARP/PING automatisk til OFF.
IP ADDRESS Indstillinger 000.000.000.000
Indstil IP-adressen for denne printer
på netværket.
Brug tasterne
,
angive værdierne.

,

og

til at

" Når IP

ADDRESS SET er
indstillet til SPECIFY, så vises
dette menupunkt.

SUBNET
MASK

Indstillinger 000.000.000.000
Indstil IP-adressen for denne printer
på netværket.
Brug tasterne
,
angive værdierne.

,

og

til at

" Når IP

ADDRESS SET er
indstillet til SPECIFY, så vises
dette menupunkt.

GATEWAY

Indstillinger 000.000.000.000
Indstil IP-adressen for denne printer
på netværket.
Brug tasterne
,
angive værdierne.

,

og

til at

" Når IP

ADDRESS SET er
indstillet til SPECIFY, så vises
dette menupunkt.

NETWORK
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Indstillinger

DHCP:

ON/OFF

Vælg, om IP-adressen hentes automatisk eller ej.
Hvis der vælges ON, hentes IP-adressen automatisk.
Hvis der vælges OFF, hentes IP-adressen ikke
automatisk.

BOOTP:

Indstillinger

ON/OFF

Vælg, om IP-adressen hentes automatisk eller ej.
Hvis der vælges ON, hentes IP-adressen automatisk.
Hvis der vælges OFF, hentes IP-adressen ikke
automatisk.

ARP/PING:

Indstillinger

ON/OFF

Vælg, om IP-adressen hentes automatisk eller ej.
Hvis der vælges ON, hentes IP-adressen automatisk.
Hvis der vælges OFF, hentes IP-adressen ikke
automatisk.

MAC ADDRESS

Viser MAC-adressen.

HTTP:

Indstillinger

ON/OFF

Hvis ON vælges, aktiveres HTTP.
Hvis OFF vælges, deaktiveres HTTP.

BONJOUR:

Indstillinger

ON/OFF

Hvis ON vælges, aktiveres Bonjour.
Hvis OFF vælges, deaktiveres Bonjour.

IPP:

Indstillinger

ON/OFF

Hvis ON vælges, aktiveres IPP.
Hvis OFF vælges, deaktiveres IPP.

" Hvis HTTP indstilles til OFF, kan IPP ikke
indstilles.

3-14

NETWORK
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Indstillinger

SNMP:

ON/OFF

Hvis ON vælges, aktiveres SNMP.
Hvis OFF vælges, deaktiveres SNMP.

FORCED MODES

SPEED/DUP/ Indstillinger AUTO/AUTO/ON,
NEG.
100M/FULL/OFF,

100M/HALF/OFF,
10M/FULL/OFF,
10M/HALF/OFF
Angiv transmissionshastigheden for
netværket og transmissionsmetoden
for tovejstransmission.

NETWORK
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CONSUMABLE USAGE
Med denne menu vises den resterende mængde forbrugsstoffer (som f.eks.
TONER og TRANSFER ROLLER).
MENU
CONSUMABLE USAGE

K TONER
xx% REMAINING
C TONER
xx% REMAINING
M TONER
xx% REMAINING
Y TONER
xx% REMAINING
TRANSFER ROLLER
xxx% REMAINING
TRANSFER BELT
xxx% REMAINING
FUSER UNIT
xxx% REMAINING

"
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Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

K TONER

Viser mængden af resterende sort toner.

C TONER

Viser mængden af resterende cyan toner.

M TONER

Viser mængden af resterende magenta toner.

Y TONER

Viser mængden af resterende gul toner.

TRANSFER
ROLLER

Viser procentvis forbrugt levetid for
overføringsvalsen.

TRANSFER BELT

Viser procentvis forbrugt levetid for overf.bæltet.

FUSER UNIT

Viser procentvis forbrugt levetid for
fikseringsenheden.

CONSUMABLE USAGE
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INTERFACE
Med denne menu kan timeoutindstillinger for interface angives.
MENU
INTERFACE

USB TIME OUT

NETWORK TIME OUT

"

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

USB TIME
OUT

Indstillinger 300/60/15

NETWORK
TIME OUT

Indstillinger 300/60/15

Angiv længden af tid, før kommunikation med
USB-interface afbrydes.

Angiv længden af tid, før kommunikation med
netværks-interface afbrydes

USER SERVICE/SERVICE PERSON
Fra denne menu kan servicerepræsentanten justere printeren og udføre vedligeholdelsesoperationer. Denne menu kan ikke anvendes af brugeren.

INTERFACE
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Brug af medier

4
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Mediespecifikationer
Hvilke typer og medieformater kan jeg lægge i printeren?
Medie

Medieformat
Tommer

Bakke*

Millimeter

Duplex
(2-sidet)

Letter

8,5 x 11,0

215,9 x 279,4

1/2

Ja

Letter Plus

8,5 x 12,7

215,9 x 322,3

1

Ja

Legal

8,5 x 14,0

215,9 x 355,6

1

Ja

Statement

5,5 x 8,5

139,7 x 215,9

1/2

Nej

Executive

7,25 x 10,5

184,2 x 266,7

1/2

Ja

A4

8,2 x 11,7

210,0 x 297,0

1/2

Ja

A5

5,9 x 8,3

148,0 x 210,0

1/2

Nej

A6

4,1 x 5,8

105,0 x 148,0

1/2

Nej

B5 (JIS)

7,2 x 10,1

182,0 x 257,0

1/2

Ja

B6

5,0 x 7,2

128,0 x 182,0

1/2

Nej

Folio

8,25 x 13,0

210,0 x 330,0

1

Ja

SP Folio

8,5 x 12,69

215,9 x 322,3

1

Ja

Foolscap

8,0 x 13,0

203,2 x 330,2

1

Ja

UK Quarto

8,0 x 10,0

203,2 x 254,0

1/2

Nej

Government Letter

8,0 x 10,5

203,2 x 266,7

1/2

Ja

Government Legal

8,5 x 13,0

215,9 x 330,2

1

Ja

Fotoformat 4" x 6"/10 x 15

4,0 x 6,0

101,6 x 152,4

1/2

Nej

16 K

7,7 x 10,6

195,0 x 270,0

1/2

Ja

Kai 16

7,3 x 10,2

185,0 x 260,0

1/2

Ja

Kai 32

5,1 x 7,3

130,0 x 185,0

1/2

Nej

Oficio Mexico

8,5 x 13,5

216,0 x 343,0

1

Ja

Japanese Postcard

3,9 x 5,8

100,0 x 148,0

1

Nej

Japanese Postcard-D

5,8 x 7,9

148,0 x 200,0

1

Nej

B5 (ISO)

6,9 x 9,8

176,0 x 250,0

1

Nej

Konvolut #10

4,125 x 9,5

104,8 x 241,3

1

Nej

Konvolut DL

8,7 x 4,3

220,0 x 110,0

1

Nej

Konvolut C6

6,4 x 4,5

162,0 x 114,0

1

Nej

Konvolut Monarch

7,5 x 3,875

190,5 x 98,4

1

Nej

Konvolut Chou #3

4,7 x 9,2

120,0 x 235,0

1

Brg.Def. Format

3,6-8,5 x 5,8-14,0

92,0-216,0 x
148,0-356,0

1**

Ja***

Brg.Def. Format

3,6-8,5 x 5,8-11,7

92,0-216,0 x
148,0-297,0

2

Ja****

4-2

Nej
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Noter:

*Bakke 1= Manuel indføringsbakke
**Selvom den maksimale understøttede bredde er 216,0 mm (8,5"), så kan formatet Envelope
DL (bredde: 220 mm (8,7")) indføres.
***Det mindst mulige format til duplex-udskrivning (2-sidet) er 182,0 x 257,0 mm (7,2" x 10,1").
Det maksimale format til duplex-udskrivning (2-sidet) er 216,0 x 356,0 mm (8,5" x 14,0").
****Det mindst mulige format til duplex-udskrivning (2-sidet) er 182,0 x 257,0 mm (7,2" x 10,1").
Det maksimale format til duplex-udskrivning (2-sidet) er 216,0 x 297,0 mm (8,5" x 11,69").

"
"

For brugerdefinerede formater skal du bruge printerdriveren til at
angive indstillingerne inden for de rammer, som er vist på forrige side.
Når der bruges et brugerdefineret papirformat i bakke 2, så tillader
strukturen på bakken papir, der er større end 210 mm (8,25") til ilægning med krøllet bagkant, når længden er større end 279 mm (11,0")
(maks. længde er 297 mm (11,7")).
Når der brugers brugerdefinerede papirformater, så brug den manuelle indføringsbakke; ellers må der ikke ilægges mere end 100 ark i
bakke 2.

Mediespecifikationer
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Medietyper
Opbevar medierne på en flad, plan overflade i den originale indpakning, indtil
det er tid at lægge dem i printeren. Se printer.konicaminolta.com med en
liste over godkendte medier.

"

Før udskrivning af et stort antal kopier på specielt papir (ud over
almindeligt papir) kan du udskrive et prøvetryk for at kontrollere kvaliteten på udskr.resultatet.

Almindeligt papir (genbrugspapir)
Kapacitet

Retning

Drivermedietype
Vægt
Duplex

Bakke 1
1 ark.
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Op til 250 ark, afhængig af papirvægten
Bakke 1
Forsiden nedad
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Udskriftssiden opad
Almindeligt papir (genbrug)
60–90 g/m2
Se side 4-2 for understøttede størrelser.

Brug papir, som er
Egnet til laserprintere for almindeligt papir, så som standard eller genbrugspapir.
BRUG IKKE medier, som er

 Bestrøget med en behandlet overflade (så som karbonpapir og farvet
papir, som er behandlet)

 Belagt med ikke-godkendte overførselsmedier (som f.eks. varmetrykpapir og varmetrykoverførselspapir).

 Koldtvandsoverføringspapir
 Trykfølsomt
 Specielt beregnet til inkjet-printere (så som ekstra fint papir, skinnende
papir, skinnende film og postkort)

 Papir, der allerede er udskrevet på

– Papir, der er blevet udskrevet på med en inkjet-printer
– Papir, der er blevet udskrevet på med en monokrom/farvelaserprinter/
kopimaskine
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– Papir, der er blevet udskrevet på med en varmeoverføringsprinter
– Papir, der er blevet udskrevet på med en anden printer eller
faxmaskine

 Støvet
 Vådt (eller fugtigt)

"

Opbevar papir ved en relativ fugtighed mellem 35% og 85%.
Toner fæstner sig ikke godt på fugtigt eller vådt papir.

 Lagdelte
 Klæbende
 Foldede, fedtede, krøllede, med relief, skæve eller krøllede
 Perforerede, trehullede eller lasede
 For glatte, for grove eller for meget struktur
 Forskelle i struktur (grovhed) på for- og bagside
 For tynde eller for tykke
 Som hænger sammen pga. statisk elektricitet
 Sammensat af folie eller præget; for glansagtige
 Varmefølsomme eller ikke kan modstå fikseringstemperaturen (180°C
[356°F])

 Med uregelmæssigt format (ikke rektangulære eller ikke skåret med rette
vinkler)

 Hæftet med lim, tape, papirclips, hæftemaskine, bånd, kroge eller nåle
 Syreholdige
 Enhver anden type medie, som ikke er godkendt

Medietyper
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Tykt papir
Papir, der er tykkere end 90 g/m2 er refereret som tykke ark. Du kan udskrive
fortløbende med tykke ark. Det kan dog påvirke indføringen, afhængig af
papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer, så stop den
fortløbende udskrivning og udskriv et ark ad gangen.
Kapacitet

Retning

Bakke 1
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Bakke 1
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2

1 tykt ark.

Op til 20 tykke ark, afhængig af tykkelsen.
Forsiden nedad

Udskriftssiden opad

Drivermedietype

Tykt papir 1 (91-150 g/m2)
Tykt papir 2 (151-210 g/m2)

Vægt

91–210 g/m2
Se side 4-2 for understøttede størrelser

Duplex

Kuverter
Kun udskrivning på forsiden (siden, hvor modtagerens adresse skrives).
Nogle dele af konvolutten består af tre lag papir – forsiden, bagsiden og lukkeflappen. Alt hvad der printes i disse lagdelte områder, kan falde ud eller stå
svagt.
Du kan udskrive fortløbende med kuverter. Det kan dog påvirke indføringen,
afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer,
så stop den fortløbende udskrivning og udskriv et ark ad gangen.
Kapacitet

Retning
Drivermedietype
Duplex

Bakke 1
1 kuvert.
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Ikke understøttet
Forsiden nedad
Kuvert
Ikke understøttet

Brug kuverter, som er

 standardkuverter godkendt til udskrivning på laserprinter med diagonale
samlinger, skarpe folder og kanter, og normalt gummierede flapper
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"

Når kuverterne passerer gennem de opvarmede ruller, kan den
gummierede flap klistre til. Brug kuverter med emulsion-baseret
lim for at undgå det problem.

 Godkendt til udskrivning på laserprinter
 Tørre
BRUG IKKE kuverter, som har

 Klæbende flapper
 Tapelukninger, metalklemmer, papirclips, lukkere, eller strimler, der skal
rives af for at lukke

 Transparente vinduer (rudekuverter)
 For grove overflader
 Materiale, der vil smelte, fordampe, forskyde sig, misfarve eller udsende
farlige dampe

 Været lukket før

Etiketter
Et ark med etiketter består af udskriftssiden, klæbemidlet og et bæreark:

 Udskriftssiden skal overholde specifikationerne for almindeligt papir.
 Udskriftssidens overflade skal dække hele bærearket, og der må ikke slå
klæbemiddel igennem på overfladen.
Du kan udskrive fortløbende med etiketark. Det kan dog påvirke indføringen,
afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer,
så stop den fortløbende udskrivning, og udskriv et ark ad gangen.
Se i dokumentationen for din applikation for yderligere oplysninger om
udskrivning af etiketter.
Kapacitet

Retning

Drivermedietype
Duplex

Bakke 1
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Bakke 1
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Etiket

1 etiketark

Op til 20 etiketark, afhængig af tykkelsen.
Forsiden nedad

Udskriftssiden opad

Ikke understøttet

Medietyper
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Brug etiketark, som er

 Anbefalet til laserprintere
BRUG IKKE etiketark, som

 Har etiketter, der er nemme at pille af, eller hvor dele af etiketten allerede
er blevet fjernet

 Har bæreark, der er pillet af eller har udækket klæbemiddel

"

Etiketter kan sætte sig fast på brænderen og give fejl i
papirføringen.

 Er forud skårne eller perforerede
OK at bruge

Brug ikke

papir med skinnende bagside

Fuldsideetiketter
(uskårne)

Brevpapir
Du kan udskrive fortløbende med brevhovede. Det kan dog påvirke indføringen, afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer, så stop den fortløbende udskrivning, og udskriv et ark ad gangen.
Se i dokumentationen for din applikation for yderligere oplysninger om
udskrivning af brevhovede.
Kapacitet

Retning

Drivermedietype
Duplex

Bakke 1
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Bakke 1
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Brevpapir

1 ark.

Op til 20 ark, afhængig af format og tykkelse
Forsiden nedad

Udskriftssiden opad

Ikke understøttet
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Postkort
Du kan udskrive fortløbende med postkort. Det kan dog påvirke indføringen,
afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer,
så stop den fortløbende udskrivning, og udskriv et ark ad gangen.
Se i dokumentationen for din applikation for yderligere oplysninger om
udskrivning af postkort.

Kapacitet

Retning

Drivermedietype
Duplex

Bakke 1
1 postkort
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Op til 20 postkort, afhængig af deres
tykkelse
Forsiden nedad
Bakke 1
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2
Udskriftssiden opad
Postkort
Ikke understøttet

Brug postkort, som er

 Godkendt til laserprinter
BRUG IKKE postkort, som er

 Overfladebehandlede
 Beregnet til blækprintere
 Forud skårne eller perforerede
 Fortrykte eller flerfarvede

"

Hvis postkortet er bøjet, pres på det bøjede
område, inden du lægger det i bakke 1/2.

Medietyper
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 Foldede eller krøllede

Glittede medier
Du kan udskrive fortløbende med skinnende medier. Det kan dog påvirke
indføringen, afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder problemer, så stop den fortløbende udskrivning, og udskriv et ark ad
gangen.
Se i dokumentationen for din applikation for yderligere oplysninger om
udskrivning af skinnende medier.
Kapacitet

Retning

Bakke 1
(Manuel indføringsbakke
Bakke 2
Bakke 1
(Manuel indføringsbakke)
Bakke 2

1 glittet medieark

Op til 20 glittede ark, afhængig af tykkelsen.
Forsiden nedad

Udskriftssiden opad

Drivermedietype

Glittet 1 (100 – 128 g/m2)

Vægt

100–158 g/m2
Ikke understøttet

Duplex

Glittet 2 (129 –158 g/m2)
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Printbart område
Det område, som kan udskrives, er for
alle typer medie indtil 4,2 mm (0,165")
fra mediets kanter.
Hver type medie har et specifikt
område, som kan beskrives, det maksimale område, hvor printeren kan
udskrive klart og uden forvrængning.

a

a

a

Printbart
område

Dette område afhænger både af harda
ware begrænsninger (mediets fysiske
format og de marginer, som printeren
a = 4,2 mm (0,165")
kræver) og software-begrænsninger
(den hukommelse, der er til rådighed som buffer for en fuld side). Det garanterede billedområde/printbare område er for alle medier sidens størrelse
minus 4,2 mm (0,165") fra alle mediets kanter.

"

Når der udskrives i farve på legal-format-medier, så gælder følgende
begrænsninger.
z Det udskrivbare område er 347,2 mm (13,7") fra forkanten på

papiret. (Der er et ikke-skrivbart område op til 4,2 mm (0,165") fra
forkanten.)
z Bundmargen er 14,2 mm (0,56").

Medietyper
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Kuverter
På kuverter kan der kun udskrives på forsiden (siden, hvor modtageradressen skrives). Derudover kan udskrivning på forsiden i området med den
overlappende bagflap ikke garanteres. Placering af dette område varierer alt
afhængig af kuverttypen.
Ikke-skrivbart område
Ikke garanteret skrivbart område
a

a
Garanteret skrivbart område

a

a
Forside
(kan udskrives)

Bagside
(kan ikke udskrives)

a = 4,2 mm (0,165")

"
"

Konvoluttens printretning bestemmes af din applikation.
Når der ilægges kuverter, så sørg for at tage fat på midten af dem, når
du ilægger dem.

Sidemargener
Margener sættes i din applikation. I nogle applikationer kan du selv fastlægge sidestørrelser og margener, mens du i andre kun har standard sidestørrelser og margener, som du kan vælge mellem. Hvis du vælger et
standardformat, mister du måske dele af dit billede (på grund af begrænsninger i billedområdet). Hvis du selv kan definere din sidestørrelse i din applikation, skal du for at få de bedste resultater bruge de størrelser, som er angivet
for billedområdet.
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Ilægning af papir
Hvordan lægger jeg papir i?
Bemærk
Bland ikke medier af forskellige typer og størrelser, da det kan medføre,
at medierne fejlindføres eller at der opstår maskinproblemer.

Bemærk
Papirkanter er skarpe og kan medføre skader.
Når du fylder bakken op, så fjern først det, der er tilbage i bakken. Stak det
sammen med det nye medie, ret kanterne ind, og læg det i igen.

Bakke 1 (Manuel indføringsbakke)
Vedr. detaljer om medietyper og størrelser, som kan udskrives fra bakke 1, se
"Mediespecifikationer" på side 4-2.

"
"

Hvis der er ilagt papir i bakke 1, når maskinen tændes, så opstår der
en fejl med MEDIA JAM. Sørg for at fjerne alt papir fra bakke 1, før
du tænder for maskinen.
Hvis der er ilagt papir i bakke 1, mens maskinen udskriver, så opstår
der en fejl med MEDIA JAM. Vent, indtil udskrivning er færdig, før du
lægger papir i bakke 1.
Når det næste ark papir ilægges, så vent, indtil det første er helt ført
ud, og indikatoren READY lyser orange, før der lægges papir i
Bakke 1.

Ilægning af papir
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
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Sådan ilægges almindeligt papir

1

2

3
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Skub mediestyrene til side for at
give mere plads mellem dem.

Læg papiret i bakken med forsiden nedad.

Skub mediestyrene mod papirets kanter.

Ilægning af papir
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Andre medier
Hvis du ilægger andre medier end almindeligt papir, skal du indstille mediefunktionen (Envelope, Label, Thick 1, Thick 2, Glossy 1, Glossy 2 eller Postcards) i driveren, så du får den bedste udskriftskvalitet.

Ilægning af kuverter

1

2

Skub mediestyrene til side for at
give mere plads mellem dem.

Læg kuverten i bakken med lukkeflappen opad.

"

"

Inden du lægger kuverterne i, skal du trykke
dem godt sammen for at
sikre, at der ikke er luft
mellem, og for at sikre, at
folderne på flapperne er
skarpe, ellers kan kuverterne blive krøllede og
give anledning til papirstop.
Du kan lægge op til 1 kuvert i bakken ad gangen.

Ilægning af papir
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"

"

3

4
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Kuverter, der har åbningen langs den lange kant
(Envelope C6, Envelope
Monarch og Envelope
DL), skal ilægges med
åbningssiden opad.
Når der ilægges kuverter, så sørg for at tage fat
på midten af dem, når du
ilægger dem.

Skub mediestyrene mod kanten
af kuverten.

Isæt mediet så langt som muligt, og hold det på plads, indtil det føres ind
i maskinen.

Ilægning af papir
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Ilægning af etiketark/postkort/tykt materiale og glittet
materiale

1

2

3

Skub mediestyrene til side for at
give mere plads mellem dem.

Læg mediet i bakken med forsiden ned.

Skub mediestyrene mod mediets kanter

Ilægning af papir
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4

Isæt mediet så langt som muligt, og hold det på plads, indtil det føres ind
i maskinen.

Bakke 2
Sådan ilægges almindeligt papir

1

2
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Træk bakke 2 ud.

Tryk mediets trykplade ned for
at låse den på plads.

Ilægning af papir
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3

4

Skub mediestyrene til side for at
give mere plads mellem dem.

Læg papiret i bakken med forsiden op.

"

Fyld ikke i over , mærket. Du kan lægge ind til
250 ark (80 g/m2 [22 lb])
almindeligt papir i bakken ad gangen.

Ilægning af papir
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5

6

Skub mediestyrene mod papirets kanter.

Luk bakke 2.

"
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Der kan ikke indføres papir fra bakke 2, hvis der er lagt papir i
Bakke 1. Hvis du vil bruge bakke 2, så fjern alt papir fra bakke 1.

Ilægning af papir
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Ilægning af etiketark/postkort/tykt materiale og glittet
materiale

1

2

3

Træk bakke 2 ud.

Tryk mediets trykplade ned for
at låse den på plads.

Skub mediestyrene til side for at
give mere plads mellem dem.

Ilægning af papir
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4

Læg papiret i bakken med forsiden op.

"

5
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Du kan lægge op til
20 ark i bakken ad
gangen.

Skub mediestyrene mod papirets kanter.

Ilægning af papir
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6

Luk bakke 2.

"

Der kan ikke indføres papir fra bakke 2, hvis der er lagt papir i
Bakke 1. Hvis du vil bruge bakke 2, så fjern alt papir fra bakke 1.

Ilægning af papir
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Duplex
Vælg papir med høj uigennemsigtighed til duplex-udskrivning (2-sidet).
Uigennemsigtighed refererer til hvor godt papir blokerer for det, der er skrevet på den anden side af papiret. Hvis papiret ikke er uigennemsigtigt, vil de
data, som skrives på den ene side, kunne ses også fra den anden side. Se i
dokumentationen for din applikation for information om margener. Prøv at
udskrive et mindre antal sider for at sikre, at uigennemsigtigheden er tilstrækkelig til at få de bedste resultater.

Bemærk
Kun almindeligt papir og tykke ark, 60–210 g/m2 (16–55,9 lb bond) kan
udskrives med autoduplex. Se "Mediespecifikationer" på side 4-2.
Duplexudskrivning af kuverter, brevhovede, etiketter, postkort eller
skinnende medier understøttes ikke.

Hvordan udskriver jeg duplex (2-sidet)?
Duplex (2-sidet)-udskrivning kan kun udføres på magicolor 3730DN.
Se dokumentationen for din applikation, hvordan du sætter marginer for
(2-sidet) udskrivning.
Du har valget mellem følgende indstillinger for indbindingsposition.
Hvis du vælger "Kort kant", bliver siderne lagt ud til at
vende ved topkanten.

11

2

2
11

13

Hvis du vælger "Lang kant", bliver siderne lagt ud til at
vende ved siden.

13
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Hvis "N-up" derudover er angivet til "Hæfte", bliver automatisk
duplex-udskrivning gennemført.
Følgende rækkefølgeindstillinger findes, når der vælges "Hæfte".
Hvis du vælger "Venstre indbinding", kan siderne foldes
som et venstreindbundet hæfte.

2

1

1

Hvis du vælger "Højre indbinding", kan siderne foldes som
et højreindbundet hæfte.

1

2

3

3

3

1
2
3

1

Læg almindeligt papir i bakken.
Specificer duplex (2-sidet)-udskrivning fra printerdriveren (fanen Layout i
Windows).
Klik OK.

"

Med automatisk duplex udskrives bagsiden først, og derefter
forsiden.

Duplex
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Udbakke
Alle udskrevne ark kommer ud med forsiden nedad i udbakken på toppen af
printeren. Denne bakke kan rumme 200 ark (A4/Letter) på 80 g/m2 (22 lb)
papir.

"
"

Hvis papiret stakkes for højt i udbakken, kan det forårsage papirstop,
at papiret krøller, eller statisk elektricitet.
Hvis papiret krøller og falder
ud af bakken, når der udskrives på tykt papir, skal du
folde bakkeforlængeren ud
og trække papirstopperen
ud, før du udskriver.
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Opbevaring af medier
Hvordan skal jeg opbevare medier?
 Opbevar medierne på en flad, plan overflade i den originale indpakning,
indtil det er tid at lægge dem i printeren.

Medier, der har været opbevaret gennem længere tid uden for sin
indpakning, kan være blevet for tørre og forårsage fejl i indføringen.

 Hvis medier er taget ud af indpakningen, så læg dem tilbage i indpakningen og opbevar dem et køligt sted på en plan overflade.

 Undgå fugt, usædvanlig høj relativ luftfugtighed, direkte sollys, ekstraordinær varme (over 35°C [95°F]) og støv.

 Undgå at mediet læner sig op ad andre ting og undgå at placere det i stående stilling.
Foretag en prøveudskrift, og kontrollér udskriftskvaliteten, inden du bruger
lagrede medier.

Opbevaring af medier
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
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Udskiftning af
forbrugsartikler

5

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Udskiftning af forbrugsartikler
Bemærk
Hvis du ikke følger instruktionerne i denne manual, kan det medføre tab
af din garanti.

Bemærk
Hvis der vises en fejlmeddelelse med (REPLACE TONER, TRANSFER
END, etc.) skal du udskrive konfigurationssiden og derefter kontrollere
status for de øvrige forbrugsartikler. For detaljer om angivelse af
adgangskoden se "Fejlmeddelelser" på side 7-35. For detaljer om
udskrivning af konfigurationssiden, se "Udskrivning af en
konfigurationsside" på side 7-2.

Om tonerpatroner
Printeren bruger fire tonerpatroner: sort, gul, magenta og cyan. Tonerpatroner skal håndteres omhyggeligt for at undgå at spilde toner inde i printeren
eller på dig selv.

"
"
"
"
"
"
"
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Når du udskifter tonerpatroner, så må du kun installere nye patroner.
Hvis der installeres en brugt toner, så vises mængden af den resterende toner måske ikke korrekt.
Du må ikke unødvendigt åbne tonerpatronen. Hvis der spildes toner,
så undgå af indånde det eller lade det komme i kontakt med din hud.
Hvis der kommer toner på dine hænder eller tøj, så vask det straks af
med sæbe og vand.
Hvis du indånder toner, så gå hen til et område med frisk luft, og skyl
munden med meget vand. Hvis der opstår hosten, så søg læge.
Hvis der kommer toner i øjnene, så skyl dem straks med vand i
mindst 15 minutter. Hvis der stadig er irritation af øjnene, så søg
læge.
Hvis der kommer toner i din mund, så skyl den grundigt, og drik derefter 1 til 2 kopper vand. Søg evt. læge.
Opbevar tonerpatroner uden for børns rækkevidde.
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"

Du kan finde yderligere oplysninger om genbrug på følgende
websider:
US: printer.konicaminolta.net/products/recycle/index.asp
Europa: www.konicaminolta.eu/printing-solutions/more-information/
clean-planet.html
Andre områder: printer.konicaminolta.com

Bemærk
Brug af uægte toner kan medføre ustabil ydelse. Derudover er skade,
som følge af brug af uægte tonerpatroner, ikke dækket under garantien,
selvom den opstår i garantiperioden. (Selvom det ikke er sikkert, at der
opstår skade ved brug af uægte tonerpatroner, så anbefaler vi på det
kraftigste, at du bruger ægte tonerpatroner.)
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Se følgende tabel vedr. udskiftning af tonerpatroner. Du får kun den optimale
udskriftskvalitet og ydeevne, hvis du bruger originale KONICA MINOLTA
tonerpatroner til din specifikke printer, jf. listen herunder. Du kan finde din
printertype og tonerpatronernes artikelnumre på genbestillingsetiketten for
forbrugsartikler på indersiden af frontdækslet på din printer.
Printer- Printerartikeltype
nummer

Tonerpatrontype

Tonerpatronartikelnummer

Tonerpatron med standardkapacitet sort (K)

A0WG 01F

Tonerpatron med standardkapacitet gul (Y)

A0WG 06F

Tonerpatron med standardkapacitet magenta (M) A0WG 0CF
AM

Tonerpatron med standardkapacitet cyan (C)

A0WG 0HF

Tonerpatron med høj kapacitet sort (K)

A0WG 02F

Tonerpatron med høj kapacitet gul (Y)

A0WG 07F

Tonerpatron med høj kapacitet magenta (M)

A0WG 0DF

Tonerpatron med høj kapacitet cyan (C)

A0WG 0JF

Tonerpatron med standardkapacitet sort (K)

A0WG 01H

Tonerpatron med standardkapacitet gul (Y)

A0WG 06H

A0VD 017

Tonerpatron med standardkapacitet magenta (M) A0WG 0CH
EU

Tonerpatron med standardkapacitet cyan (C)

A0WG 0HH

Tonerpatron med høj kapacitet sort (K)

A0WG 02H

Tonerpatron med høj kapacitet gul (Y)

A0WG 07H

Tonerpatron med høj kapacitet magenta (M)

A0WG 0DH

Tonerpatron med høj kapacitet cyan (C)

A0WG 0JH

Tonerpatron med standardkapacitet sort (K)

A0WG 01K

Tonerpatron med standardkapacitet gul (Y)

A0WG 06K

A0VD 027

Tonerpatron med standardkapacitet magenta (M) A0WG 0CK
AP

Tonerpatron med standardkapacitet cyan (C)

A0WG 0HK

Tonerpatron med høj kapacitet sort (K)

A0WG 02K

Tonerpatron med høj kapacitet gul (Y)

A0WG 07K

Tonerpatron med høj kapacitet magenta (M)

A0WG 0DK

Tonerpatron med høj kapacitet cyan (C)

A0WG 0JK

Tonerpatron med standardkapacitet sort (K)

A0WG 01N

Tonerpatron med standardkapacitet gul (Y)

A0WG 06N

A0VD 047

Tonerpatron med standardkapacitet magenta (M) A0WG 0CN
GC
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Tonerpatron med standardkapacitet cyan (C)

A0WG 0HN

Tonerpatron med høj kapacitet sort (K)

A0WG 02N

Tonerpatron med høj kapacitet gul (Y)

A0WG 07N

Tonerpatron med høj kapacitet magenta (M)

A0WG 0DN

Tonerpatron med høj kapacitet cyan (C)

A0WG 0JN

A0VD 087
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"

Brug kun de tilsvarende type ægte KONICA MINOLTA-tonerpatroner
for at få optimal udskriftskvalitet og ydelse.
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Opbevar tonerpatroner:

 I deres emballage, til du skal bruge dem.
 På et koldt sted uden for sollys (pga. varmen).
Den maksimale opbevaringstemperatur er 35°C (95°F), og den
maksimale opbevaringsfugtighed er 85% (ikke-kondenserende). Hvis du
tager tonerpatroner fra et koldt sted til et varmt, fugtigt sted, kan der
forekomme kondensering, som vil nedsætte udskriftskvaliteten. Lad
toneren tilpasse sig til omgivelserne i ca. 1 time inden brug.

 Niveau under håndtering og opbevaring.
Vend ikke tonerpatronerne på hovedet; toneren inde i patronerne kan
klumpe sammen og blive uens fordelt.

 Væk fra saltholdig luft og korroderende luftarter som aerosol.

5-6
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Udskiftning af en tonerpatron
Bemærk
Pas på, at du ikke spilder toner under udskiftningen. Spildt toner skal
tørres af øjeblikkeligt med en blød, tør klud.

Bemærk
Rør ikke ved OPC-tromlens
overflade. Det vil reducere
billedkvaliteten.

Meddelelsen X TONER LOW (hvor "X" udgør farven på toneren), når en
tonerpatron er ved at være brugt op. Følg trinene herunder, når du skal skifte
patron.

1

Se i meddelelsesvinduet, hvilken farvetonerpatron, der skal udskiftes.
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2

3

5-8

Åbn printerens frontdæksel.

Træk resttonerbeholderen op for
at oplåse den.
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4

Hold i venstre og højre håndtag
på resttonerbeholderen, og træk
beholderen langsomt ud.

"

5

Vip ikke den fjernede
affaldstonerboks, da der
ellers kan spildes toner.

Mens du trykker ned på området markeret med "Push" (Tryk)
på den tonerpatron, der skal
udskiftes, skal du skubbe patronen helt ud printeren.
Følgende vejledning viser proceduren til udskiftning af tonerpatronen (Y).

Bemærk
Skaf den brugte tonerpatron bort i henhold til lokale bestemmelser.
Tonerpatroner må ikke brændes.
Du kan finde yderligere oplysninger på "Om tonerpatroner" på side 5-2.

6

Kontroller farven på den nye tonerpatron, som skal installeres.

"

For at forhindre toner i at falde ud, skal du lade tonerpatronen forblive i posen, indtil trin 5 skal udføres
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7

8

Fjern tonerpatronen fra posen.

Hold tonerpatronen med begge
hænder, og ryst den så to gange
som vist på tegningen.

"

5-10

Tag ikke i bundet af
posen. Derved kan tonerpatronen blive ødelagt,
hvilket kan resultere i forringet udskriftskvalitet.
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10

11

Træk beskyttelsesfilmen af fra
højre på tonerpatronen.

Fjern det beskyttende materiale
fra tonerpatronen.
Fjern pakketapen fra
tonerpatronen.

Fjern papiret fra tonerpatronen.
Fjern det beskyttende materiale
fra tonerpatronen.
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12

Sørg for, at den nye tonerpatron,
der skal installeres, er den
samme farve som printerrummet, og installér derefter tonerpatronen i printeren.

"

13

14
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Sæt tonerpatronen helt
ind.

Sørg for, at tonerpatronen er sikkert installeret, og fjern derefter
beskyttelsesplastik og bøjle.

Tryk på resttonerbeholderen,
indtil den låse på plads.
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15

Luk frontdækslet.

"

Når du lukker frontdækslet, så tryk på området på
dækslet med små
fremspring.
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Udskiftning af resttonerbeholder WB-P03
Hvis resttonerbeholderen bliver fuld, vises meddelelsen WASTE BOTTLE
FULL i meddelelelsesvinduet. Printeren stopper og vil ikke starte igen, før
resttonerbeholderen er udskiftet.

1

2
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Åbn printerens frontdæksel.

Træk resttonerbeholderen op for
at oplåse den.
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3

Hold i venstre og højre håndtag
på resttonerbeholderen, og træk
beholderen langsomt ud.

"

4

Vip ikke den fjernede
affaldstonerboks, da der
ellers kan spildes toner.

Fjern den nye resttonerbeholder fra indpakningen. Indsæt den brugte
resttonerbeholder i plastikposen, der er i kassen, og luk den.

Bemærk
Skaf resttonerbeholderen bort i henhold til de lokale bestemmelser.
Resttonerbeholderen må ikke brændes.

5

Tryk på resttonerbeholderen,
indtil den låse på plads.
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6

Luk frontdækslet.

"

"
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Når du lukker frontdækslet, så tryk på området på
dækslet med små fremspring.

Hvis resttonerbeholderen ikke er sat helt ind, så kan frontdækslet
ikke lukkes.
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Udskiftning af overføringsvalse TF-P04
Når det er tid at udskifte overføringsvalsen, vises meddelelsen TRANS.
ROLLER END. Udskrivning kan fortsætte efter at denne meddelelse kommer frem, men med reduceret printkvalitet, så valsen bør skiftes øjeblikkeligt.

1

2

Åbn højre sidedæksel.

Mens du skubber grebene
indad, skal du trække valsepresseren mod dig.
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3

4
5

6

5-18

Mens du fortsætter med at
trykke på grebene, så fjern overføringsvalsen.

Forbered en ny overføringsvalse.
Mens du trykker på grebene, så
sæt skaftet på overføringsvalsen
ind i ophænget.

Flyt grebene væk fra dig, indtil
de går i hak.
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7

8

Luk højre sidedæksel.

Nulstil tælleren i menuen ENGINE/ENGINE SERVICE/ENGINE
SUPPLIES REPLACE/SUPPLIES REPLACE TRANS. ROLLER.
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Udskiftning af overføringsbælteenheden TF-P05
Når det er tid at udskifte overf.remenheden, vises meddelelsen TRANSFER
END. Udskrivning kan fortsætte efter at denne meddelelse kommer frem,
men med reduceret printkvalitet, så overføringsbælteenheden bør skiftes
øjeblikkeligt.

1

2
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Sluk for printeren, og afbryd netstik og interfacedæksel.

Åbn printerens frontdæksel.
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3

Fjern alle tonerpatroner og resttonerbeholder.

"
"
"
"
4

Detaljer om fjernelse af
tonerpatroner eller resttonerbeholder findes i
"Udskiftning af en tonerpatron" på side 5-7.
Dæk den fjernede tonerpatron til for at beskytte
den mod direkte sollys.
Vip ikke den fjernede
tonerpatron, da der ellers
kan spildes toner.
Vip ikke den fjernede affaldstonerboks, da der ellers kan spildes
toner.

Åbn højre sidedæksel.
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5

6

7

Isæt beskyttelsesarket i enheden i pilens retning, indtil det
standser.

Skub grebene ned.

Hold fast i grebene, og træk derefter forsigtigt overføringsbælteenheden ud.

"
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Sørg for at holde overføringsbæltet lige; ellers
kan overføringsbæltet
blive ridset.
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8

Forbered en ny overføringsbælteenhed.

"
"

9

10

Pas på, at du ikke rører
ved bæltets overflade.
Fjern ikke den blå arm.

Fjern det beskyttende materiale
fra den nye bælteenhed.

Sæt den nye bælteenhed ind
langs med skinnerne.

"
"

Sæt den helt ind, indtil
den klikker på plads.
Sørg for at holde overføringsbæltet lige; ellers
kan overføringsbæltet
blive ridset.
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11

Skub grebene op.

12

Træk beskyttelsesarket ud.

13

Luk højre sidedæksel.
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14

Isæt alle tonerpatroner og resttonerbeholder.

"

15

Detaljer om isætning af
tonerpatroner eller resttonerbeholder findes i
"Udskiftning af en tonerpatron" på side 5-7.

Luk frontdækslet.

"

Når du lukker frontdækslet, så tryk på området på
dækslet med små
fremspring.
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16

17
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Tilslut netledningen igen, og
tænd for printeren.

Nulstil tælleren i menuen ENGINE/ENGINE SERVICE/ENGINE
SUPPLIES REPLACE/SUPPLIES REPLACE TRANS. BELT.
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Udskiftning af fikseringsenhed FU-P02
Når det er tid at udskifte fikseringsenheden, vises meddelelsen FUSER
LIFE END. Udskrivning kan fortsætte efter at denne meddelelse kommer
frem, men med reduceret printkvalitet, så fikseringsenheden bør skiftes øjeblikkeligt

1

Sluk for printeren.

Bemærk
Der findes ekstremt varme dele inde i maskinen. Før fikseringsenheden
bliver udskiftet, skal du vente ca. 20 minutter, efter maskinen er slukket,
og kontrollér så, at brændedelen har nået stuetemperatur. Ellers kan du
brænde dig.

2

Åbn højre sidedæksel.

3

Åbn udføringsdækslet.
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4

Åbn fikseringsenhedens dæksel.

5

Skub de 2 greb ned.

6

Fjern fikseringsenheden.
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7

Forbered en ny fikseringsenhed.

"

8

9

Pas på, at du ikke rører ved
fikseringsvalsens overflade.

Træk de 2 greb på fikseringsenheden ned.

Skub fikseringsenheden ind,
indtil den klikker på plads.
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10

11

12
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Løft de to greb op.

Luk dækslet til
fikseringsenheden.

Luk udføringsdækslet.
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13

Luk højre sidedæksel.

"

14

Hvis højre sidelåge ikke kan
lukkes let, så tjek, at fikseringsenheden er sat helt på
plads.

Nulstil tælleren i menuen MENU ENGINE/ENGINE SERVICE/
ENGINE SUPPLIES REPLACE/SUPPLIES REPLACE FUSER
UNIT.
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Vedligeholdelse
af printeren

6
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Vedligeholdelse af printeren
FORSIGTIG
Læs alle forsigtigheds- og advarselsetiketter omhyggeligt, overhold
dem, og følg alle instruktioner i dem. Disse etiketter er anbragt på
indersiden af printerens dæksler og inde i printerens hus.
Printeren skal behandles med omhu for at bevare dens levetid. Forkert håndtering kan forvolde skade og medføre tab af garanti. Hvis der ligger støv og
papirstumper inde i printeren eller uden for den, påvirker det printerens
ydelse og printkvalitet, så printeren bør rengøres regelmæssigt. Overhold følgende retningslinjer.

ADVARSEL!
Sluk for printeren, træk netledningen ud af stikket, og afbryd alle
interfacekabler før rengøring. Spild ikke vand eller rensemidler ind i
printeren, ellers bliver printeren beskadiget og elektriske stød kan være
resultatet.

FORSIGTIG
Fikseringsenheden er varm. Når højre sidedæksel åbnes, falder
fikseringsenhedens temperatur gradvist (vent en time).

 Pas på, når du gør rent inde i printeren eller fjerner papirstop, da fikseringsenheden og andre interne dele kan være meget varme.

 Stil ikke noget oven på printeren.
 Brug en blød klud til at rengøre printeren.
 Sprøjt aldrig opløsningsmidler direkte på printerens overflade, sprøjtet
kan trænge ind gennem ventilationshuller på printeren og ødelægge de
interne kredsløb.

 Undgå at bruge slibende eller ætsende opløsninger, eller opløsninger, der
indeholder opløsningsmidler (alkohol, benzen).

 Test altid et rengøringsmiddel (f.eks. et mildt rengøringsmiddel) på et lille,
uanseligt sted på din printer for at se virkningen.

 Brug aldrig skarpe eller grove redskaber som wire eller skuresvampe.
 Luk altid printerens dæksler forsigtigt. Udsæt aldrig printeren for
vibrationer.

 Dæk ikke printeren til lige efter brug. Sluk for den, og vent til den er
afkølet.
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 Lad ikke printerens dæksler stå åbne i længere tid, især på godt oplyste
steder, lys kan skade tonerpatroner.

 Åbn ikke printeren under udskrivning.
 Bank ikke medier sammen på printeren.
 Smør og adskil ikke printeren.
 Vip ikke printeren.
 Rør ikke ved de elektriske kontakter, gear eller laserenheder. Hvis du gør
det, kan det beskadige printeren og forringe printkvaliteten.

 Hold mængden af medier i udbakken så lavt som muligt. Hvis stakken
bliver for høj, kan det forårsage fejl i indføringen og krøllede medier.

 Der skal altid to personer til at
løfte maskinen, når den skal
flyttes.
Bær printeren i niveau for at
undgå at spilde toner.

27 kg
60 lbs

 Når printeren løftes, så løft den
som vist på billedet til højre.

 Hvis du får toner på huden, skal
det vaskes af med koldt vand og en mild sæbe.

FORSIGTIG
Hvis du får toner i øjnene, skal du vaske det ud øjeblikkeligt med koldt
vand og kontakte en læge.

 Kontroller, at alle dele, der blev fjernet for rengøring, bliver sat på plads
igen, inden du tænder for printeren.
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Rengøring af printeren
FORSIGTIG
Husk at slukke for printeren og at trække stikket inden rengøringen.

Udvendigt
Kontrolpanel

Ventilationsrist

Printer udvendig
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Medievalser
Opsamlinger af papirstøv og andet affald kan medføre problemer i
indføringen.

Rengøring af mediefødevalser (bakke 2)

1

2

Træk bakken ud.

Rengør valserne ved at tørre
dem med en blød, tør klud.

Rengøring af printeren
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

6-5

3

Luk bakken.

Rengøring af laserlinsen.
Denne printer er konstrueret med fire laserlinser. Rengør alle linser som
beskrevet nedenfor. Laserlinsens rengøringsværktøj burde findes inde i
bakke 2.

1
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Træk bakke 2 ud.
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2

Fjern dækslet.

"

3

4

Da dækslet skal bruges
senere, så sæt det ikke på i
dets oprindelige position.

Fjern rengøringsværktøjet fra
bakke 2.

Luk bakke 2.
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5

6

Åbn printerens frontdæksel.

Fjern resttonerbeholderen og
tonerpatronen, så farven på
laserlinsen kan rengøres.

"
"
"

6-8

Detaljer om fjernelse af
tonerpatron eller resttonerbeholder findes i "Udskiftning af en tonerpatron" på
side 5-7.
Vip ikke den fjernede tonerpatron, da der ellers kan
spildes toner.
Vip ikke den fjernede
affaldstonerboks, da der
ellers kan spildes toner.
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7

8

9

Sæt dækslet på den fjernede
tonerpatron.

Indsæt laserlinsens rengøringsværktøj i tonerpatronens åbning,
træk den ud, og gentag denne
frem- og tilbagebevægelse 2
eller 3 gange.

Isæt de fjernede tonerpatroner
og resttonerbeholderen.

"

Detaljer om isætning af
tonerpatronen eller resttonerbeholder findes i
"Udskiftning af en tonerpatron" på side 5-7.
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10

Luk frontdækslet.

"

11
12

6-10

Når du lukker frontdækslet, så tryk på området på
dækslet med små fremspring.

Træk bakke 2 ud.
Returner laserlinsens rengøringsværktøj til holderen inde i
bakke 2.
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13

14
15

Luk dækslet.

Luk bakke 2.
Rengør på samme måde mellem hver af laserlinserne.

"

Laserlinserenseværktøjet følger med printeren.
Gem værktøjet et sikkert sted, så det ikke forsvinder.
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Fejlfinding

7
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Introduktion
Dette kapitel indeholder oplysninger, som skal hjælpe dig med at løse de
printerproblemer, du kan komme ud for, eller henvise til de rette kilder for
hjælp.
Udskrivning af konfigurationssiden

side 7-2

Forhindring af fejl i medieindføringen

side 7-3

Gennemgang af mediebanen

side 7-4

Afhjælpning af fejl i medieindføringen

side 7-5

Løsning af problemer med medieindføringen

side 7-21

Løsning af andre problemer

side 7-23

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

side 7-28

Status-, fejl- og servicemeddelelser

side 7-34

Udskrivning af en konfigurationsside
Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, at printeren udskriver korrekt.
Tryk på tasten indtil displayet viser
(1 gang)
READY
MENU
SPECIAL PAGES

PRINT
CONFIG PAGE

CONFIG PAGE
PRINT?

Konfigurationssiden skrives ud, og printeren går tilbage
til READY.
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Introduktion
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Forhindring af fejl i indføringen
Kontrollér, at...
Mediet matcher printerspecifikationerne.
Mediet ligger fladt, især ved forkanten.
Printeren står på en hård, plan overflade.
Du opbevarer medier et tørt sted, væk fra fugt og fugtighed.
Du altid indstiller mediestyrene i bakken efter at have lagt mediet i (en forkert

indstillet styreskinne kan forårsage dårlig udskriftskvalitet, fejl i indføringen
og skade på printeren).
Du lægger papir i med udskriftssiden opad i bakken (mange producenter

sætter en pil på enden af emballagen for at markere udskriftssiden).
Undgå...
Medier, som er foldede, rynkede eller meget krøllede.
Dobbeltindføring (fjern mediet, og luft arkene – de hænger måske sammen).
At ilægge forskellige medietyper (type/størrelse/vægt) på samme tid.
At overfylde bakkerne.
At lade udbakken blive overfyldt (udbakken kan rumme 200 ark – mere end
200 ark ad gangen kan forårsage fejl i indføringen).
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Gennemgang af mediebanen
En gennemgang af printerens mediebane vil hjælpe dig til at finde fejl i
medieindføringen
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Tonerpatron

6

Bakke 2

2

Udbakke

7

Printhovedenhed

3

Fikseringsenhed FU-P02

8

Overføringsbælteenhed TF-P05

4

Duplex

5

Bakke 1 (Manuel
indføringsbakke)
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen
Det medie, som er årsag til fejlen, skal fjernes forsigtigt uden at rive det i
stykker, for at undgå skader. Eventuelle stumper af mediet, som er tilbage i
printeren, hvad enten de er store eller små, kan tilstoppe mediebanen og
være årsag til yderligere fejl. Læg ikke det medie i igen, som har forårsaget
fejlen.

Bemærk
Billedet sidder ikke fast på mediet før brændingen. Hvis du rører ved
den beskrevne overflade, kan du få toner på hænderne, så undgå at
røre den beskrevne overflade, når du fjerner det medie, som har
forvoldt fejlen. Pas på ikke at spilde toner inde i printeren.

FORSIGTIG
Udbrændt toner kan tilsnavse dine hænder, klæder eller andet, som det
kommer på.
Hvis du får toner på tøjet, så børst det af bedst muligt. Hvis du stadig
har toner på tøjet, så vask toneren af med koldt vand, ikke varmt vand.
Hvis du får toner på huden, skal det vaskes af med koldt vand og en
mild sæbe.

FORSIGTIG
Hvis du får toner i øjnene, skal du vaske det ud øjeblikkeligt med koldt
vand og kontakte en læge.
Hvis meddelelsen om fejl i medieindføringen bliver stående på displayet efter
at banen er klar, så åbn og luk printerens dæksler. Hvis meddelelsen om fejl i
medieindføringen bliver stående på displayet efter at banen er klar, så åbn
og luk printerens dæksler.

Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

7-5

Meddelelser om fejl i medieindføringen og afhjælpende
procedurer
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Meddelelse om fejl i medieindføringen

Sidereference

MEDIA JAM
TRAY2

side 7-7

MEDIA JAM
DUPLEX LOWER

side 7-11

MEDIA JAM
DUPLEX UPPER

side 7-11

MEDIA JAM
FUSER

side 7-12

MEDIA JAM
EXIT

side 7-12

MEDIA JAM
TRAY1

side 7-18

MEDIA JAM
TRANSFER ROLLER

side 7-18

MEDIA JAM
UNDEFINED

side 7-7, side 7-11,
side 7-12, side 7-18
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Afhjælpning af fejl i medieindføring i bakke 2

1

2

Åbn højre sidedæksel.

Træk mediet, som forårsager fejlen, forsigtigt ud.

Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

7-7

FORSIGTIG
Området omkring
fikseringsenheden er meget
varmt.
Hvis du rører ved andet end de
markerede greb, kan du blive
forbrændt. Hvis du bliver
forbrændt, skal du omgående
holde det under koldt vand og
derefter søge læge.

Bemærk
Hvis du rører ved
overføringsbæltet eller
overføringsvalsen, kan det
resultere i nedsat
udskriftskvalitet.
Pas på med ikke at røre ved
overfladerne på
overføringsbæltet og
overføringsvalsen.
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3

4

5

Luk højre sidedæksel.

Træk bakke 2 ud, og fjern så alle
medier fra bakken.

Luft det fjernede medie, og ret
det rigtigt til igen.
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6

7
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Læg mediet i bakke 2 med forsiden op.

"
"

Kontrollér, at mediet er fladt.
Fyld ikke papir i over , mærket.

Luk bakke 2.

Afhjælpning af fejl i medieindføringen
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved duplexenheden

1

2

3

Træk i håndtaget, og åbn dækslet i højre side.

Træk mediet, som forårsager fejlen, forsigtigt ud.

Luk højre sidedæksel.
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved
fikseringsenheden

7-12

1

Åbn højre sidedæksel.

2

Åbn udføringsdækslet.

3

Løft de to greb op.

Afhjælpning af fejl i medieindføringen
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4

5

Åbn fikseringsenhedens dæksel.

Træk mediet, som forårsager fejlen, forsigtigt ud.
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"
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Hvis mediestoppet ikke kan
fjernes ved at trække det
ned, skal det trækkes ud fra
toppen af
fikseringsenheden.
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FORSIGTIG
Området omkring
fikseringsenheden er meget
varmt.
Hvis du rører ved andet end de
markerede greb, kan du blive
forbrændt. Hvis du bliver
forbrændt, skal du omgående
holde huden under koldt vand og
derefter søge læge.

Bemærk
Hvis du rører ved overfladen på
overføringsbæltet eller
overføringsvalsen, kan det
resultere i nedsat
udskriftskvalitet.
Pas på med ikke at røre ved
overfladerne på
overføringsbæltet og
overføringsvalsen.
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6

7-16

Luk dækslet til
fikseringsenheden.

7

Skub de 2 greb ned.

8

Luk udføringsdækslet.
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9

Luk højre sidedæksel.
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen i bakke 1 (manuel
indføringsbakke) og overføringsvalsen

"
"

1

2

7-18

Hvis der er ilagt papir i bakke 1, når maskinen tændes, så opstår der
en fejl med MEDIA JAM. Sørg for at fjerne alt papir fra bakke 1, før du
tænder for maskinen.
Hvis der er ilagt papir i bakke 1, når maskinen udskriver, så opstår der
en fejl med MEDIA JAM. Vent, indtil udskrivning er færdig, før du lægger papir i bakke 1.
Når det næste ark papir ilægges, så vent indtil den første side er helt
ført ud, og indikatoren READY lyser orange, før der ilægges papir i
bakke 1.

Træk i håndtaget, og åbn dækslet i højre side.

Træk mediet, som forårsager fejlen, forsigtigt ud.
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FORSIGTIG
Området omkring
fikseringsenheden er meget
varmt.
Hvis du rører ved andet end de
markerede greb, kan du blive
forbrændt. Hvis du bliver
forbrændt, skal du omgående
holde huden under koldt vand og
derefter søge læge.

Bemærk
Hvis du rører ved overfladen på
overføringsbæltet eller
overføringsvalsen, kan det
resultere i nedsat
udskriftskvalitet.
Pas på med ikke at røre ved
overfladerne på
overføringsbæltet og
overføringsvalsen.
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3
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Luk højre sidedæksel.

Afhjælpning af fejl i medieindføringen
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Løsning af problemer med fejl i
medieindføringen

"

Mange fejl i indføringen i et bestemt område kan betyde, at området
bør kontrolleres, repareres eller renses. Gentagne fejl kan også forekomme, hvis du bruger medier, som ikke understøttes.

Symptom

Årsag

Løsning

Flere ark går
gennem
printeren
samtidig.

Mediets forkanter er
ikke lige.

Fjern mediet, og glat forkanterne ud,
og læg det så i igen.

Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.

Fjern det fugtige medie, og udskift det
med nyt, tørt medie.

Fejl i medie- Åbn og luk højre
indføringen sidedæksel igen for
at nulstille printeren.
fortsætter.

Åbn højre sidedæksel på printeren, og
luk det igen.

Der er stadig medie i Kontrollér mediebanen igen, og konprinteren, som forår- trollér, at alle medier, som forårsager
fejl i indføringen, er fjernet.
sager fejl i
indføringen.
Der var papir i
Fjern alt papir fra bakke 1, og åbn derBakke 1, da maski- efter højre sidelåge for at kontrollere,
nen blev tændt, eller at der ikke er fejlindførte medier.
også blev frontlågen
åbnet og lukket.
Duplexpapirstop.

Du bruger medier,
som ikke understøttes (forkert størrelse,
tykkelse, type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte
medier. Se i "Mediespecifikationer" på
side 4-2.
Kun almindeligt papir og tykke ark,
60–210 g/m2 (16–55,9 lb) kan udskrives med autoduplex. Se i "Mediespecifikationer" på side 4-2.
Kontrollér, at du ikke har blandet
medietyper i bakke 1 og 2.
Duplex-udfør ikke (2-sidet) kuverter,
etiketter, brevhovede eller postkort,
skinnende.

Fortsat fejl i
medieindføring.

Kontrollér mediebanen i duplex-udstyret, og kontrollér at du har fjernet alle
medier, som forårsager fejl i
indføringen.

Løsning af problemer med fejl i medieindføringen
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Symptom

Årsag

Løsning

Medie giver
fejl i
indføring.

Der blev ilagt papir i
bakke 1, mens
maskine var ved at
udskrive.

Hvis der er ilagt papir i bakke 1, mens
maskinen udskriver, så opstår der en
fejl med MEDIA JAM. Fjern alt papir
fra bakke 1, og åbn derefter højre sidelåge for at kontrollere, at der ikke er
fejlindførte medier.
Når det næste ark papir skal ilægges,
så vent, indtil første side er ført helt ud,
og indikatoren READY lyser orange,
før der ilægges papir i bakke 1.

Mediet er ikke
anbragt korrekt i
bakken.

Fjern mediet, som laver fejl i indføringen, og læg det rigtigt i bakken.

Fjern overskuddet, og læg det korAntal ark i bakken
overstiger det tilladte rekte antal ark i bakken.
maksimum.
Mediestyrene er ikke Juster mediestyrene i bakken, så de
passer til mediestørrelsen.
indstillet korrekt til
mediestørrelsen.
Bakken indeholder
skæve eller krøllede
medier.

Fjern mediet, glat det ud, og læg det i
igen. Brug ikke det medie, hvis fejlen
fortsætter.

Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.

Fjern det fugtige medie, og udskift det
med nyt, tørt medie.

Kuverter ilægges
bakke 2.

En kuvert må kun ilægges bakke 1.

Læg etiketark i iht. producentens
Det anbefalede etiinstrukser.
ketark vender den
forkerte vej i bakke 1
eller 2.
Kuverter vender den Læg kuverterne i bakke 1, så lukkeforkerte vej i bakke 1. flapperne vender opad.
Brug KONICA MINOLTA-godkendte
Du bruger medier,
som ikke understøt- medier.
tes (forkert størrelse,
Se "Mediespecifikationer" på side 4-2.
tykkelse, type osv.).
Medievalsen er
snavset.
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Rens medieindføringsvalsen.
Se flere detaljer under "Medievalser"
på side 6-5.

Løsning af problemer med fejl i medieindføringen
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Løsning af andre problemer

"

For detaljer om forbrugsartikler gå til www.q-shop.com.

Symptom

Årsag

Løsning

Printeren er
ikke tændt.

Netledningen er ikke Sluk for printeren, og kontrollér at netsat korrekt i
ledningen er sat rigtigt i stikket, og
kontakten.
tænd så for printeren.
Der er noget galt med Sæt et andet elektrisk udstyr i stikket
det stik, som printe- for at se, om det virker, som det skal.
ren er tilsluttet.
Tænd/sluk-kontakSluk for tænd/sluk-kontakten (O positen er ikke stillet kor- tion), tænd så for den igen (I position).
rekt (I position).
Printeren er tilsluttet Brug en strømforsyning med de speciet stik med en spæn- fikationer, som er vist i bilag A
ding og frekvens,
"Tekniske specifikationer".
som ikke passer til
printerens
specifikationer.

Data blev
sendt til printeren, men
den udskriver ikke.

Meddelelsesvinduet
viser en
fejlmeddelelse.

Reager i overensstemmelse med den
viste meddelelse.

Et job kan annulleres,
hvis brugergodkendelse eller kontosporingsindstillinger er
specificeret.

Klik på knappen User Authentication/
Account Track på printerdriveren, og
indtast derefter de nødvendige oplysninger før udskrivning.

Kontrolpane- En af patronerne er
muligvis defekt.
let viser

TONER
LOW meget
før end
forventet.
Du kan ikke
udskrive
konfigurationssiden.

Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
dem for skader. Udskift dem, hvis de er
beskadiget.

Se specifikationerne i bilag A.
Du skrev ud med
kraftig tonerdækning.
Bakken er tom.

Kontrollér, at der ligger medie i hvert
fald i bakke 1, og at det ligger som det
skal.

Der er en fejl i
medieindføringen.

Afhjælp fejlen i medieindføringen.

Løsning af andre problemer
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Symptom

Årsag

Udskrivning Printeren er indstillet
tager for
til at skrive ud i langlang tid.
som tilstand (f.eks.
tykt materiale).

Løsning
Det tager længere tid at skrive ud på
specielle medier. Hvis du bruger almindeligt papir, skal du kontrollere, at
medietypen er indstillet korrekt i driveren.

Printeren er indstillet Det tager tid for printeren at starte fra
energisparetilstand. Hvis du ikke vil
til energisparetilstand.
bruge denne tilstand, så kontakt Teknisk support.
Jobbet er meget
kompleks.

Vent. Ingen handling nødvendig.

Der er installeret en Installer en korrekt KONICA
MINOLTA-tonerpatron, som er godtonerpatron for en
anden region eller en kendt til din specifikke printer.
ikke-godkendt tonerpatron (INCORRECT X T/C vises
i meddelelsesvinduet).
Der kommer
sorte sider
ud under
udskrivningen.

7-24

En eller flere tonerpa- Kontrollér tonerpatronerne. Billedet blitroner er defekt eller ver ikke udskrevet, hvis en eller flere
patroner er tomme.
tom.
Du bruger forkert
medie.

Kontrollér, at medietypen, som er indstillet i driveren, matcher mediet i
printeren.

Der er ilagt papir i
Maskinen
bakke 1.
går ikke i
energisparetilstand.

Fjern alt papir fra bakke 1.

Der kan ikke Maskinen er gået i
ilægges
energisparetilstand.
papir i
Bakke 1.

Når maskinen er klar til brug, så ilæg
papir i bakke 1.

Løsning af andre problemer
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Symptom

Årsag

Løsning

Ikke alle
sider bliver
udskrevet.

Printeren har den for- Kontrollér dit kabel.
kerte slags kabel,
eller printeren er ikke
konfigureret til det
korrekte kabel og
port.
Der blev trykket på
tasten Cancel.

Kontrollér, at der ikke er nogen, som
har trykket på tasten Cancel.

Bakken er tom.

Kontrollér, at der er medie i bakkerne,
og at det ligger korrekt.

Et dokument udskri- Udskriv overlejringsfilen med en pasves med en overlej- sende driver.
ringsfil, som er
oprettet med en
ikke-passende driver.
Maskinen forsøgte at
føre papir fra
Bakke 2, mens der er
ilagt papir i bakke 1.
Printeren
nulstilles
eller slukker
ofte.

Der kan ikke indføres papir fra
Bakke 2, hvis der er lagt papir i
Bakke 1. Hvis du vil bruge bakke 2,
så fjern alt papir fra bakke 1.

Netledningen er ikke Sluk for printeren, og kontrollér at netsat korrekt i
ledningen er sat rigtigt i stikket, og
kontakten.
tænd så for printeren.
Der opstod en
systemfejl.

Kontakt teknisk support med fejlinformationen.

Løsning af andre problemer
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Symptom

Årsag

Løsning

Der er problemer ved
duplexudskrivning
(2-sidet).

Medie eller indstillin- Kontrollér, at du bruger det korrekte
ger er ikke korrekt.
medie.
 Se "Mediespecifikationer" på
side 4-2.
 Duplex-udfør ikke (2-sidet) kuverter, etiketter, brevhovede eller postkort eller skinnende.
 Kontrollér, at du ikke har blandet
medietyper i bakke 1 og 2.
Kontrollér, at dit dokument fylder mere
end 1 side.
I Windows printerdriver (Layout/
Udskriftstype), vælger du "2-sidet."
For N-up på duplex-sider skal du
vælge Sorteret i Windows-driverens
fane Grundlæggende. Vælg ikke sortering i programmet.
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Output er
ukorrekt
med N-up
på flere
kopier.

Både driver og programmet er sat til
sortering.

Du hører
usædvanlige lyde.

En fremmed genSluk for printeren, og fjern genstanden.
stand sidder fast inde Hvis du ikke kan fjerne den, så kontakt
i printeren.
teknisk support.

Ingen tilgang til den
webbaserede
funktion.

Administratorens
adgangskode til
PageScope Web
Connection er
forkert.

For N-up på flere kopier skal du vælge
Sorteret kun i Windows-driverens fane
Grundlæggende. Vælg ikke sortering i
programmet.

PageScope-webforbindelsens
adgangskode for administrator har
minimum 0 tegn og maksimum 16
tegn. Yderligere detaljer om administratoradgangskode til PageScope
Web Connection findes i Reference
Guide på Printer Driver and Utility-cd/
dvd'en.
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Symptom

Årsag

Mediet er
krøllet.

Mediet er fugtigt fra Fjern det fugtige medie, og udskift det
luftfugtighed, eller
med nyt, tørt medie.
der er spildt vand på
det.
Overføringsvalsen
eller fikseringsenheden er defekt.

Løsning

Kontrollér dem for skader. Kontakt teknisk support med fejlinformationen.

Du bruger medier,
Brug KONICA MINOLTA-godkendte
som ikke understøt- medier. Se "Mediespecifikationer" på
tes (forkert størrelse, side 4-2.
tykkelse, type osv.).
Siderne blev Der er store krøller i
ikke ens
papiret.
indført.
Der er forskydning
mellem mediestyrene på papirbakken
og sider på papiret.

Fjern papiret fra papirbakken, vend
det, og ilæg det igen.
Skub mediestyrene i papirbakken mod
siderne af papiret, så der ikke er nogen
forskydning.
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Løsning af problemer med
udskriftskvaliteten
Symptom

Årsag

Der skrives
ikke noget
ud, eller der
er blanke
pletter på
den
udskrevne
side.

En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
er beskadiget.
vis defekte.

Løsning

Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.

Juster luftfugtigheden på medielageret. Fjern det fugtige medie, og udskift
det med nyt, tørt medie.

Det medie, der er
indstillet i printerdriver, matcher ikke
mediet i printeren.

Læg det korrekte medie i printeren.

Strømforsyningen
Brug en strømforsyning med de korpasser ikke til printe- rekte specifikationer.
rens specifikationer.
Flere ark fødes
samtidig.

Fjern mediet fra bakken, og kontrollér
for statisk elektricitet. Luft almindeligt
papir eller andet medie, og læg det i
bakken.

Medie er ikke anbragt Fjern medie, stød det sammen og ret
det ud, læg det tilbage i bakken, og
korrekt i bakken/
bakkerne.
juster mediestyrene.
Hele arket
udskrives i
sort eller
farve.
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En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
vis defekte.
er beskadiget.
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Symptom

Årsag

Løsning

Billedet er
Laserlinse er snavset Rens laserlinse.
for lyst, lav Mediet er fugtigt af
Fjern det fugtige medie, og udskift det
billedtæthed. luftfugtighed.
med nyt, tørt medie.
Der er ikke meget
toner tilbage i
patronen.

Udskift tonerpatronen.

En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
vis defekte.
er beskadiget.
Medietypen er indstillet forkert.

Billedet er
for mørkt.

Når der udskrives kuverter, etiketter,
brevhovede, postkort, tykke ark eller
skinnende, så skal du angive den relevante medietype i printerdriveren.

En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
er beskadiget.
vis defekte.

Billedet er
En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
uskarpt.
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
Baggrunden vis defekte.
er beskadiget.
er lettere
plettet, der
er utilstrækkelig glans
på det
udskrevne
billede.
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Symptom

Årsag

Udskriften
eller farvetætheden er
ujævn.

En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
vis defekt eller
er beskadiget.
næsten tom.
Printeren er ikke i
vater.

Uregelmæs- Mediet er fugtigt af
sig eller
luftfugtighed.
skjoldet
udskrift.

Løsning

Placér printeren står på en hård, plan
overflade.

Juster luftfugtigheden på
medielageret.
Fjern det fugtige medie, og udskift det
med nyt, tørt medie.

Brug KONICA MINOLTA-godkendte
Du bruger medier,
som ikke understøt- medier. Se "Mediespecifikationer" på
tes (forkert størrelse, side 4-2.
tykkelse, type osv.).
En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de er
beskadiget.
vis defekte.
Der er utilstrækkelig
brænding
eller billedet
går af, når
der gnubbes på det.
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Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.

Fjern det fugtige medie, og udskift det
med nyt, tørt medie.

Brug KONICA MINOLTA-godkendte
Du bruger medier,
som ikke understøt- medier. Se "Mediespecifikationer" på
tes (forkert størrelse, side 4-2.
tykkelse, type osv.).
Medietype er indstil- Når der udskrives på kuverter, etiketlet forkert.
ter, brevhovede, postkort, tykke ark
eller skinnende, så skal du angive den
relevante medietype i printerdriveren.
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Symptom

Årsag

Løsning

Der er toner- En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
pletter eller patroner er muligvis dem for skader. Udskift dem, hvis de
restbilleder. defekte eller forkert er beskadiget.
installeret.

Der er tonerpletter på
bagsiden af
siden (uanset duplex
eller ikke).

Mediebanen er snav- Udskriv et antal blanke ark og den
set af toner.
overskydende toner skulle forsvinde.
En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
er beskadiget.
vis defekte.

Unormale
Laserlinse er snavset
områder
En tonerpatron er
(hvid, sort
muligvis defekt.
eller farve)
forekommer i
et regulært
mønster.

Rens laserlinse.
Fjern tonerpatronen med den farve,
der giver det unormale billede. Udskift
den med en ny tonerpatron.

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
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Symptom

Årsag

Løsning

Billeddefek- Laserlinse er snavset Rens laserlinse.
ter.
En tonerpatron er
Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
muligvis utæt.
dem for skader. Udskift dem, hvis de
er beskadiget.
En tonerpatron er
muligvis defekt.

Billedet viser Printeren er ikke i
vater.
sidelinjer
eller bånd.
Mediebanen er snavset af toner.

Fjern tonerpatronen med den farve,
der giver det unormale billede.
Udskift den med en ny tonerpatron.
Placér printeren står på en hård, plan
overflade.
Udskriv et antal blanke ark og den
overskydende toner skulle forsvinde.

En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
er beskadiget.
vis defekte.

En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér, at
Farver ser
helt forkerte patronerne er mulig- toneren fordeles jævnt på hver patronud.
vis defekte.
valse, og installér tonerpatronerne.
En eller flere af tonerpatronerne er muligvis næsten tom/
tomme eller helt tom/
tomme.
Farver registreres ikke
korrekt, eller
er blandede
eller varierer
fra side til
side.
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Kontrollér kontrolpanelet for meddelelsen X TONER LOW eller REPLACE
TONER X. Udskift tonerpatronen om
nødvendigt.

En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
er beskadiget.
vis defekte.
Mediet er fugtigt af
luftfugtighed.

Fjern det fugtige medie, og udskift det
med nyt, tørt medie.
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Symptom

Årsag

Løsning

Farven har
en dårlig
gengivelse
eller dårlig
tæthed.

En eller flere af toner- Fjern tonerpatronerne, og kontrollér
patronerne er mulig- dem for skader. Udskift dem, hvis de
vis defekte.
er beskadiget.

Hvis problemet ikke er løst efter alle disse ovenstående aktioner, så kontakt
teknisk support med fejlinformationen.
Kontaktinformationer findes i dokumentet Brug for hjælp?

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten
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Status-, fejl- og servicemeddelelser
Status-, fejl- og servicemeddelelser vises i meddelelsesvinduet på kontrolpanelet. Her får du oplysninger om din printer og hjælp til at løse mange problemer. Når den tilstand, som er knyttet til meddelelsen, er ændret,
forsvinder meddelelsen fra vinduet.

Standard-statusmeddelelser
Denne meddelelse...

Betyder...

CALIBRATION

Efter udskiftning af en toner- Ingen handling
patron eller efter genstart af nødvendig.
printeren efter ændringer,
holder printeren automatisk
pause for at udføre en automatisk Auto-Image Density
Control (AIDC)-cyklus.
Denne proces skal sikre
pålidelig printerdrift med
optimal output-kvalitet.

gør dette...

CANCELLING JOB

Jobbet annulleres.

ENERGY SAVER

Printeren står i energisparetilstand for at reducere
strømforbruget, mens printeren står stille. Når et
udskriftsjob modtages, vender printeren tilbage til normal strømforbrug.

CONTROLLER FW
UPDATING

Firmwaren bliver opdateret.

ENGINE FW UPDATING
CONTROLLER FW
DOWNLOADING

Firmwaren downloades.

ENGINE FW
DOWNLOADING
CONTROLLER FW DWLD Download af firmwaren er
færdig.
COMPLETE
ENGINE FW DWLD
COMPLETE
PRINTING
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Printeren skriver ud.
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Denne meddelelse...

Betyder...

gør dette...

PROCESSING

Printeren behandler data.

READY

Printeren er klar til at modtage data.

Ingen handling
nødvendig.

REBOOTING

Printeren genstartes.

WARMING UP

Printeren varmer op.

WAITING

Mens data blev behandlet,
skete der afbrydelse i
mindst et sekund i dataene.

Fejlmeddelelser
Denne meddelelse...

Betyder...

FUSER LIFE LOW

Tiden for udskiftning Klargør en udskiftningsaf fikseringsenheden fikseringsenhed.
er nær.

gør dette...

FUSER LIFE END

Fikseringsenheden er Udskift fikseringsenhebrændt ud.
den, og nulstil tælleren i
menuen ENGINE

SERVICE/ENGINE
SUPPLIES
REPLACE/SUPPLIES REPLACE
FUSER UNIT.

" Udskrivning kan
fortsætte, men
der garanteres
ikke for udskrivningsresultatet.

INCORRECT
X T/C

X-tonerpatroner er en Installer en
ikke-godkendt type. KONICA MINOLTAtonerpatron af den rette
type (AM, EU, AP eller
GC). Se side 5-7.

SIZE MISMATCH

Ilæg medie i det korDet medieformat,
som er angivet i prin- rekte format.
terdriveren, er forskellig fra det format/
den medietype, som
er lagt i printeren.
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gør dette...

Denne meddelelse...

Betyder...

TYPE MISMATCH

Den medietype, som Ilæg medie i den korer angivet i printerdri- rekte typer.
veren, er forskellig fra
det format/den
medietype, som er
lagt i printeren.

TRAY 2 EMPTY

Bakke 2 er tom.

Læg medie i den
angivne bakke.

Bakke 2 er ikke
installeret korrekt.

Installer den angivne
bakke korrekt.

REPLACE TONER X

X -tonerpatronen er
tom.

Udskift tonerpatronen.

X TONER LOW

X-tonerpatronen er
ved at være tom og
bør udskiftes inden
for de næste
1.200 sider ved 5%
dækning af Letter/
A4 sider.

Forbered den angivne
farvetonerpatron.

TRANSFER LOW

Tiden for udskiftning Forbered en ny overføraf overførsingsbælte- singsbælteenhed.
enhed er nær.

TRANSFER END

Overføringsbælteen- Udskift fikseringsenheheden har nået slut- den, og nulstil tælleren i
ningen på sin levetid. menuen ENGINE

SERVICE/ENGINE
SUPPLIES
REPLACE/SUPPLIES REPLACE
TRANS. BELT.

" Udskrivning kan
fortsætte, men
der garanteres
ikke for udskrivningsresultatet.

TRANS.ROLLER LOW
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Tiden for udskiftning
af overføringsvalsen
er nær.

Forbered en ny overføringsvalse.
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Denne meddelelse...

Betyder...

gør dette...

TRANS. ROLLER END

Overføringsvalsen har Udskift overføringsvalnået slutningen på sin sen, og nulstil tælleren i
levetid.
menuen ENGINE

SERVICE/ENGINE
SUPPLIES
REPLACE/SUPPLIES REPLACE
TRANS. ROLLER.

" Udskrivning kan
fortsætte, men
der garanteres
ikke for udskrivningsresultatet.

WASTE:
NEAR FULL

Resttonerbeholderen Forbered en ny resttoer næsten fuld.
nerbeholder.

USB DEVICE ERR.

Der opstod en fejl på Kontrollér enheden.
den tilsluttede
USB-enhed.

N.W. DEVICE ERR.

Der opstod en fejl på Kontrollér enheden.
den tilsluttede netværks-enhed.

DUPLEX JOB ERR.

Der opstod en fejl
under
duplex-udskrivning
(2-sidet).

FEED ERR.

Det medieformat,
Ilæg medie i det korsom er angivet i prin- rekte format.
terdriveren, er forskellig fra det format/
den medietype, som
er lagt i printeren.

COVER OPEN
FRONT

Printerens frontdæk- Luk frontdækslet.
sel er åben.

COVER OPEN
SIDE

Printerens højre side- Luk højre sidedæksel.
dæksel er åben.

DRAWER OPEN
TRAY 2

Bakke 2 er åben.

Kontrollér, at det er det
korrekte medie, der
bruges.

Installér bakke 2 korrekt.
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Denne meddelelse...

Betyder...

gør dette...

REMOVE PAPER
TRAY1

Der er papir ilagt
bakke 1.

Fjern alt papir fra
Bakke 1.

SIZE/TYPE ERROR
DUPLEX

Det ilagte medie kan
ikke bruges med
duplex-udskrivning
(2-sidet).

Kontrollér, at det er det
korrekte medie, der
bruges.

ERROR
VIDEO UNDER RUN

Det udskrevne billede er for detaljeret
til overføringshastigheden.

Tryk på tasten Cancel
for at annullere
udskriftsjobbet. Sænk
mængden af data, der
skal udskrives, og prøv
derefter at udskrive
igen.

ERROR
FW DOWNLOAD

Firmware-download
mislykket.

Prøv at downloade igen.

ERROR
COLOR REGIST. 1

Der opstod en farve- Tryk på tasten Cancel
registreringsfejl.
for at annullere
udskriftsjobbet.
Sluk for maskinen, og
tænd den derefter igen.

ERROR
COLOR REGIST. 2

Der opstod en farve- Tryk på tasten Cancel
registreringsfejl.
for at annullere
udskriftsjobbet.
Sluk for maskinen, og
tænd den derefter igen.

ERROR
IDC SENSOR

Der opstod en
IDC-sensorfejl.

Tryk på tasten Cancel
for at annullere
udskriftsjobbet.
Sluk for maskinen, og
tænd den derefter igen.

ERROR
ENV. SENSOR

Der opstod en miljømæssig fejl.

Tryk på tasten Cancel
for at annullere
udskriftsjobbet.
Sluk for maskinen, og
tænd den derefter igen.
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Denne meddelelse...

Betyder...

gør dette...

ERROR
MEMORY OVERFLOW

Printeren har modtaget flere data, end
den kan behandle
med den interne
hukommelse.

Tryk på tasten Cancel
for at annullere
udskriftsjobbet.
Sænk mængden af
data, der skal udskrives,
og prøv derefter at
udskrive igen.

MEDIA JAM
DUPLEX LOWER

Medie fejlindført i
duplexen.

MEDIA JAM
DUPLEX UPPER

Medie fejlindført i
duplexen.

MEDIA JAM
TRANSFER ROLLER

Fejl i medieindføringen i overføringsvalseområdet. Denne
form for fejl i indføringen betyder, at
mediet ikke nåede
frem til området ved
udbakken.

Se i "Meddelelser om
fejl i medieindføringen
og afhjælpende procedurer" på side 7-6, og
fjern fejlhåndteret
medie.

MEDIA JAM
TRAY1

Medie fejlindført i
bakke 1.

MEDIA JAM
TRAY2

Medie er fejlhåndteret, mens det blev
trukket fra bakke 2.

MEDIA JAM
EXIT

Der opstod
fejlhåndtering i
medieudføringen.

MEDIA JAM
UNDEFINED

Der opstod mediefejlhåndtering på et ikke
angivet sted.

MEDIA JAM
FUSER

Fejl i medieindføringen ved fikseringsområdet.

Se i "Meddelelser om
fejl i medieindføringen
og afhjælpende procedurer" på side 7-6, og
fjern fejlhåndteret
medie.

Sørg for at installere de
De medfølgende
tonerpatroner er ikke medfølgende
installeret.
tonerpatroner.
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Denne meddelelse...

Betyder...

gør dette...

X TONER
NOT INSTALLED

X -tonerpatronen er
ikke installeret, eller
en ikke-godkendt
tonerpatron er
installeret.

Installer en korrekt
KONICA
MINOLTA-tonerpatron.

PUT MEDIA: TRAY X
"SIZE"
"TYPE"

X (bakke 1 eller 2) ar Læg det korrekte medie
specificeret med prin- i den angivne bakke.
terdriveren for
udskrivning, men
bakke X er tom.

WASTE BOTTLE FULL

Resttonerbeholderen Installer en ny
er fuld.
resttonerbeholder.
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Servicemeddelelser
Disse meddelelser anviser en mere alvorlig fejl, som kun kan afhjælpes af en
tekniker. Sluk printeren og tænd den igen, hvis en af disse meddelelser bliver
vist. Hvis problemet fortsætter, kontakt din lokale kontakt eller autoriserede
serviceleverandør.
Denne
servicemeddelelse...

betyder...

FATAL ERROR CODE: Der er opdaget en fejl
med det element, som
XXXX

gør dette...

er markeret "XXXX" i
servicemeddelelsen.

Genstart printeren. Det
vil ofte slette servicemeddelelsen, så printeren kan bruges igen.

Oplysninger om fejl
vises nederst i
meddelelsesvinduet.

Hvis problemet fortsætter, kontakt teknisk
support.
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Tillæg

A
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Tekniske specifikationer
Printer
Type

Full Color 'tandem' A4-desktop-laserprinter

Udskrivningssystem

Elektrofotografisk udskrivningssystem

Eksponeringssystem

4 laserdioder og 1 polygont spejl

Fremkaldersystem

Monokomponent SMT

Opløsning

2400dpi x 600dpi x 1bit
1200dpi x 600dpi x 1bit
600dpi x 600dpi x 1bit

Første udskrift

Simplex
Sort-hvid/Fuldfarve:
16,0 sekunder for A4
(almindeligt PAPIR)
15,9 sekunder for Letter
(almindeligt papir)

Udskrivningshastighed

Simplex
Sort-hvid/Fuldfarve:
24,0 sider pr. minut for A4
(almindeligt papir)
25,0 sider pr. minut for Letter
(almindeligt papir)
Duplex (2-sidet)
Sort-hvid/Fuldfarve:
24,0 ark pr. minut for A4
(almindeligt papir: 2 sider eller
mindre)
25,0 ark pr. minut for Letter
(almindeligt papir: 2 sider eller
mindre)

Papirformater

A-2

Bakke 1 (Manuel indføringsbakke)
Papirbredde: 92 til 216 mm (3,6 til 8,5")
Papirlængde: 148 til 356 mm (5,8 til 14,0")
Bakke 2
Papirbredde: 92 til 216 mm (3,6 til 8,5")
Papirlængde: 148 til 297 mm (5,8 til 11,7")
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Papir/Medier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inputkapacitet

Bakke 1 (Manuel indføringsbakke)
Alm./Genbr.:
1 ark
Kuvert:
1 kuvert
Etiket/Postkort/Tykt 1/Tykt 2/Skinnende 1/
Skinnende 2/Brevpapir:
1 ark
Bakke 2
Alm./Genbr.:
250 ark
Etiket/Postkort/Tykt 1/Tykt 2/Skinnende 1/
Skinnende 2/Brevpapir:
20 ark

Outputkapacitet

Udbakke: 200 ark (almindeligt papir: 80 g/m2)

Driftstemperatur

10 til 30°C (50 til 86°F)

Almindeligt papir (60 til 90 g/m2)
Genbrugspapir (60 til 90 g/m2)
Kuverter
Brevpapir
Etiket
Tykt 1 (91 til 150 g/m2)
Tykt 2 (151 til 210 g/m2)
Postkort
Skinnende 1 (100-128 g/m2)
Skinnende 2 (129-158 g/m2)

" Udsving på ikke mere end 10°C (18°F)
inden for en time.
Relativ fugtighed

15 til 85%

" Svingninger på ikke mere end 10% inden
for en time.
Opvarmningstid

120 V: Gns. 38 sekunder
220 V: Gns. 41 sekunder
240 V: Gns. 36 sekunder

" Tid til printeren kan starte udskrivning,
efter der er tændt for den ved
stuetemperatur (23°C)
Strømforsyning

120 V, 60 Hz
220 til 240 V, 50 til 60 Hz

Tekniske specifikationer
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Strømforbrug

120 V: 1000 W eller mindre
220 til 240 V: 1100 W eller mindre

Ampereforbrug

120 V: 9,4 A eller mindre
220 til 240 V: 5,2 A eller mindre

Støjniveau

Under udskrivning: 52 dB eller mindre
Standby: 39 dB eller mindre

Ydre mål

Højde: 330 mm (13,0")
Bredde: 419 mm (16,5")
Dybde: 523 mm (20,6")
Uden udhængende dele og manuel indføringsbakke

Vægt

Ca. 22,0 kg (48,5 lb) (uden forbrugsartikler)
Ca. 26,8 kg (59,1 lb) (med forbrugsartikler)

Interface

USB 2.0 (High Speed)-kompliant, 10Base-T/
100Base-TX Ethernet

Standardhukommelse

32 MB

Maskinlevetid

Maks. 400.000 sider og ikke mere end 5 år
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Forbrugsartiklers holdbarhed
Kan udskiftes af bruger
Artikel

Gennemsnitlig holdbarhed

Tonerpatron

Standard in-box-patron:
2.000 sider (K)(Fortløbende)
1.000 sider (G,M,C)(Fortløbende)
Udskr.patron (Standardkapacitet):
3.000 sider (Fortløbende)
Udskr.patron (Højkapacitet):
5.000 sider (Fortløbende)
Opgivet opr.værdi i overensstemmelse med
ISO/IEC 19798.

" Tonerpatronens levetid er kortere, når der
bruges uregelmæssig udskrivning.
Resttonerbeholder
WB-P03

36.000 sider (sort/hvid) (Fortløbende)
9.000 sider (fuldfarve) (Fortløbende)

Overføringsvalse TF-P04 100.000 sider (2 sider pr. job)
Overføringsbælteenhed
TF-P05

100.000 sider (2 sider pr. job)

Fikseringsenhed FU-P02 100.000 sider (2 sider pr. job)

"

"

De værdier, der er vist ovenfor, angiver antal sider for simplex-udskrivning med medier i formatet A4/Letter med 5% dækning.
Den reelle levetid kan variere (være kortere) afhængig af udskrivningsbetingelserne (dækning, papirformat osv.), forskel i udskrivningsmetode, f.eks. Fortløbende udskrivning eller periodisk udskrivning (når
job med én side udskrives ofte) eller den anvendte papirtype, f.eks.
tykt papir. Derudover påvirkes levetiden af temperaturen og luftfugtighed i de pågældende omgivelser.
Uanset om der udskrives i farve eller sort/hvid, så bruger farveprintere
en lille smule toner under opstart, når maskinen tændes og slukkes
og under automatisk justering for at opretholde udskriftskvaliteten.
Selvom der opstår en funktionsfejl under sort/hvid-udskrivning, så
forbruges der farvetoner, og der kan blive behov for at udskifte den.

Serviceudskiftelig
Artikel

Gennemsnitlig holdbarhed

Mediefødevalse

300.000 sider
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Vores interesse for miljøbeskyttelse

Som ENERGY STAR®-partner har vi konstateret, at denne maskine opfylder
ENERGY STARs retningslinjer for effektiv energiudnyttelse.

Hvad er et ENERGY STAR-produkt?
Et ENERGY STAR-produkt har en særlig funktion, som gør det muligt automatisk at skifte til en "strømsparetilstand" efter en periode uden aktivitet. Et
ENERGY STAR-produkt bruger energi mere effektivt, giver økonomiske
besparelser og hjælper med til at beskytte miljøet.
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