
magicolor 4750EN/4750DN
Brugervejledning

A0VD-9561-00V

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



x-1

Mange tak

Tak for, at du købte en magicolor 4750EN/4750DN. Du har truffet det helt rette valg.

Din magicolor 4750EN/4750DN er specielt konstrueret til optimal ydelse i Windows, 
Macintosh og Linux-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 © 2009 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunou-
chi Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. Alle 
rettigheder forbeholdes. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller del-
vist, 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 udeladel-
ser. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. giver dog ingen garanti 
under nogen som helst form, herunder, men ikke begrænset til, alle indirekte garan-
tier om salgsmulighed og egnethed til et bestemt formål med hensyn til denne vej-
ledning. 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 leve-
rancen af denne vejledning, eller brugen af denne vejledning i forbindelse med drif-
ten 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 TECHNOLO-
GIES, INC. (KMBT): software, som er en del af udskrivningssystemet ("Udskrivningssoft-
waren", 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 forret-
ningsformål.

3. Du må tage én sikkerhedskopi af Værtssoftwaren, forudsat sikkerhedskopien ikke installe-
res 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 Licensha-
vers ret og interesse til sådan Software og Dokumentation ("Rettighedserhverver"), forud-
sat 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 fore-

tage 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, her-

under identifikationen af navnet på varemærkeejeren. Varemærker kan kun bruges til at 
identificere udskrevet output, som er produceret med Softwaren. Sådan brug af et vare-
mærke 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 Soft-
waren, som bevillingshaver ikke bruger, eller Software der findes på et ubrugt medie, und-
tagen 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 SKA-
DER, 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 TRED-
JEPARTS RETTIGHEDER. VISSE STATER ELLER RETSKREDSE TILLADER IKKE UDE-
LUKKELSEN 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 "kommer-
cielt anliggende", sådan som den term er defineret i 48 C.F.R.2.101, og består af "kom-
merciel 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 anskaf-
fer 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.

Om Adobe Color Profile

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COLOR PROFILE - LICENSAFTALE

ERKLÆRING TIL BRUGER: LÆS DENNE KONTRAKT GRUNDIGT. VED AT BENYTTE SOFT-
WAREN ELLER NOGEN DEL DERAF ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER 
FOR DENNE SOFTWARE. DU ACCEPTERER ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE 
AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, SKAL DU IKKE 
BRUGE SOFTWAREN.

1. DEFINITIONER I denne Aftale betyder "Adobe" Adobe Systems Incorporated, et selskab 
registreret i Delaware, hjemmehørende på adressen 345 Park Avenue, San Jose, California 
95110. "Software" betyder softwaren og relaterede elementer, som denne Aftale leveres 
med.

2. LICENS Under betingelserne i denne Aftale giver Adobe dig en verdensomspændende, 
ikke-eksklusiv, ikke-flytbar og royalty-fri licens til at bruge, kopiere og offentligt vise Soft-
waren. Adobe giver dig også ret til at distribuere softwaren alene (a) som indlejret i digitale 
billedfiler og (b) på standalone-basis. Ingen anden distribution af Softwaren tillades, her-
under og uden begrænsninger, distribution af Softwaren, når den indbygges i eller bundtes 
sammen med anden applikationssoftware. Alle individuelle profiler skal refereres af deres 
ICC-profilbeskrivelsesstreng. Du må ikke ændre Softwaren. Adobe er ikke forpligtet til at 
levere eventuel support under denne Aftale, herunder opgraderinger eller fremtidige versi-
oner af Softwaren eller andre elementer. Ingen rettigheder til den intellektuelle ejendomsret 
i Softwaren overføres til dig under vilkårene i denne Aftale. Du opnår ingen rettigheder til 
Softwaren bortset fra som udtrykkeligt stipuleret i denne Aftale.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



x-4

3. DISTRIBUTION Hvis du vælger at distribuere Softwaren, så gør du det velvidende, at du 
accepterer at forsvare, erstatte overfor og skadesløsholde Adobe for tab, skader eller 
omkostninger, der opstår ved krav, sagsanlæg eller andre juridiske handlinger i forbindelse 
med distribution, herunder men uden begrænsning til, at du ikke overholder afsnit 3. Hvis 
du distribuerer Softwaren på standalone-basis, skal du gøre det på vilkårene i denne 
Aftale eller din egen licensaftale, som (a) overholder vilkår og betingelser i denne Aftale (b) 
effektivt fraskriver sig alle garantier og betingelser, udtrykkelige eller underforståede, på 
Adobes vegne (c) effektivt ekskluderer alt ansvar for skader på Adobes vegne (d) erklærer, 
at alle forhold, der er forskellig fra denne Aftale alene tilbydes af dig og ikke Adobe og (e) 
erklærer, at Softwaren er tilgængelig fra dig eller Adobe og meddelelser licensmodtagere 
om, hvordan de kan hente den på en rimelig måde eller via et medium, der normalt bruges 
til udveksling af software. Eventuel distribueret Software vil inkludere Adobes ophavsrets-
bemærkninger som de findes i den Software, der er leveret til dig fra Adobe.

4. GARANTIFRASKRIVELSE Adobe giver Softwaren i licens til dig på et "SOM DEN ER"-
grundlag. Adobe gør intet anbringende om Softwarens opfyldelse til et bestemt formål 
eller til at frembringe et bestemt resultat. Adobe skal ikke være ansvarlig for tab eller ska-
der, der kunne ske i forbindelse med denne Aftale eller fra distributionen eller brugen af 
Software eller noget dertilhørende. ADOBE OG FIRMAETS LEVERANDØRER HVERKEN 
KAN ELLER VIL GARANTERE YDEEVNE ELLER DE RESULTATER, SOM DU KAN FÅ VED 
AT BRUGE SOFTWAREN UDOVER EVENTUEL GARANTI, VILKÅR, ANBRINGENDE 
ELLER BETINGELSE I DEN UDSTRÆKNING, SOM DET IKKE MÅ EKSKLUDERES ELLER 
BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV I DIT RETSOMRÅDE. ADOBE OG FIRMAETS LEVE-
RANDØRER GIVER INGEN GARANTIER, BETINGELSER, ANBRINGENDER ELLER VIL-
KÅR, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, DET VÆRENDE SIG EFTER 
RETSPRAKSIS, SÆDVANERET, SKIK OG BRUG ELLER PÅ ANDEN MÅDE OG I ANDRE 
TILFÆLDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJE-
PARTSRETTIGHEDER, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE OPFYLDELSE AF KVALITET 
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHE-
DER, DER KAN VÆRE FORSKELLIGE FRA RETSOMRÅDE TIL RETSOMRÅDE. Bestem-
melserne i afsnit 4, 5 og 6 skal fortsat være gældende efter Aftalens ophør uanset årsag, 
men det skal ikke indebære en fortsat ret til at bruge Softwaren efter denne Aftales ophør.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING ADOBE ELLER SELSKABETS LEVERANDØRER ER I INTET 
TILFÆLDE ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR SKADER, KRAV ELLER 
ANDRE OMKOSTNINGER, UANSET DISSES ART ELLER FØLGESKADER, INDIREKTE, 
HÆNDELIGE ELLER EVENTUELT TABT ARBEJDSFORTJENESTE ELLER MISTET 
OPSPARING, OGSÅ SELV OM EN ADOBE-REPRÆSENTANT ER BLEVET UNDERRETTET 
OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, SKADER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER 
ELLER FOR EVENTUELT KRAV FRA TREDJEPART. FØRNÆVNTE BEGRÆNSNINGER OG 
FRASKRIVELSER FINDER ANVENDELSE I DET OMFANG, GÆLDENDE RET I DIT RETS-
OMRÅDE TILLADER DET. ADOBES SAMLEDE HÆFTELSE OG SELSKABETS LEVERAN-
DØRER I MEDFØR AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ER BEGRÆNSET 
TIL DET BELØB, SOM MÅTTE VÆRE BETALT FOR SOFTWAREN. Intet i denne aftale 
begrænser Adobes ansvar over for dig i tilfælde af død eller personskade som følge af 
Adobes uagtsomhed eller svig. Adobe optræder på vegne af sine leverandører i hense-
ende til fraskrivelse, udelukkelse og/eller begrænsning af forpligtelser, garantier og ansvar 
i denne Aftale, men ikke i andre henseender eller for noget andet formål.

6. VAREMÆRKER Adobe og Adobe-logoet er registrerede varemærker eller varemærker til-
hørende Adobe i USA og andre lande. Bortset fra i reference må du ikke bruge disse vare-
mærker eller andre Adobe-varemærker eller logoer uden særskilt forud skriftlig tilladelse 
fra Adobe.
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7. PERIODE Denne Aftale gælder, indtil den ophører. Adobe har ret til at afslutte denne Aftale 
øjeblikkeligt, hvis du ikke lever op til betingelserne i den. Ved det ophør, skal du returnere 
alle hele og delvise kopier af Softwaren i din besiddelse eller kontrol til Adobe.

8. MYNDIGHEDSREGULATIVER Såfremt en del af Softwaren betragtes som et eksportregu-
leret produkt i medfør af Eksportlovgivningen, erklærer og garanterer du desuden, at du 
ikke er statsborger eller bosiddende i et land omfattet af eksportforbud (herunder uden 
begrænsning til Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen, Cuba, Nordkorea og Serbien), og at det 
ikke er dig i medfør af eksportlovgivningen på anden vis forbudt at modtage Softwaren. 
Alle rettigheder til brug af Softwaren gives på betingelse af, at sådanne rettigheder forta-
bes, såfremt du undlader at efterleve denne aftales vilkår.

9. LOVVALG Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende ret i Staten 
Californien som den type ret gælder for aftaler mellem og gennemføres alen i Californien 
og mellem personer bosiddende i Californien. Nærværende Aftale er hverken underlagt 
lovvalgsregler for noget retsområde eller de Forenede Nations konvention om aftaler om 
internationale køb (CISG), hvis anvendelse udtrykkeligt er udelukket ved nærværende 
aftale. Alle uoverensstemmelser, der opstår på grund af, under eller relateret til denne 
Aftale kan kun fremføres i Santa Clara Country, Californien, USA.

10. GENERELT Du kan ikke overføre dine rettigheder eller forpligtelser under denne Aftale 
uden forudgående skriftlig tilladelse fra Adobe. Ingen af bestemmelserne i denne Aftale 
skal anses for at være fraskrevne ved nogen handling eller accept fra Adobes side, selska-
bets agenter eller medarbejdere, men alene via en skriftlig aftale underskrevet af en af 
Adobe dertil bemyndiget repræsentant. Når der findes konfliktende sprogbrug mellem 
denne Aftale og eventuel anden aftale inkluderet i denne Software, skal betingelserne i 
den inkluderede aftale gælde. Hvis enten du eller Adobe ansætter advokater til at hånd-
hæve eventuelle rettigheder i forbindelse med denne Aftale, skal den vindende part være 
berettiget til at få dækket rimelige advokatomkostninger. Du anerkender, at du har læst 
denne Aftale, forstår den, og at det er det fuldstændige og eksklusive erklæring over din 
aftale med Adobe, der overskriver alle tidligere aftaler, mundtlige og skriftlige mellem 
Adobe og dig i forhold til licens til dig af Softwaren. Ingen variation i betingelser af denne 
Aftale kan anfægtes mod Adobe, medmindre Adobe giver udtrykkelig skriftlig tilladelse, 
der er underskrevet af en af Adobe dertil bemyndiget repræsentant.

ICC-profil for TOYO INK Standardfarve på belagt papir
(TOYO Offset Coated 2.1)

Denne ICC-profil (TOYO Offset Coated 2.1) karakteriserer japansk offsettryk på belagt papir 
og er fuldt ud kompatibel med ICC-profilformatet.

Om "TOYO INK Standardfarve på belagt papir"

Dette er standarden for farvegengivelse på ark, der indføres i offsettryk på belagt papir frem-
stillet af TOYO INK MFG.CO., LTD ("TOYO INK").
Denne standard fremstilles fra udskriftstest med brug af TOYO INK's udskriftsblæk på ark, der 
indføres i offsettryk, og TOYO INK's egne udskriftsbetingelser.
"TOYO INK Standardfarve på belagt papir" er kompatibelt med "JAPAN COLOR".
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Aftale 

1. Gengivelsen af billeder på en printer eller en skærm ved hjælp af denne ICC-profil matcher 
ikke helt TOYO INK Standardfarve på belagt papir.

2. Alle og enhver copyright til denne ICC-profil skal forblive med TOYO INK. Du må derfor 
ikke overføre, levere, udleje, distribuere, afdække og give nogen rettigheder i denne ICC-
profil til nogen tredjepart uden forudgående skriftli tilladelse fra TOYO INK.

3. Under ingen omstændigheder vil TOYO INK, dets direktører, funktionærer, medarbejdere 
eller agenter være ansvarlige for eventuelle konsekvensmæssige eller hændeligt, direkte 
eller indirekte, skader, (herunder skader ved mistet omsætning, afbrydelse i forretningerne, 
tab af virksomhedsoplysninger osv.), der måtte opstå ved brug eller manglende evne til at 
bruge denne ICC-profil.

4. TOYO INK er ikke ansvarlig for besvarelse af nogen spørgsmål relateret til denne ICC-pro-
fil.

5. Alle firmanavne og produktnavne, der bruges i dette dokument er varemærker eller regi-
strerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere.

Denne ICC-profil fremstillet af GretagMacbeth ProfileMaker og har givet TOYO INK en vis 
licens til distribution af GretagMacbeth AG.

TOYO Offset Coated 2.1 © TOYO INK MFG. CO., LTD. 2004

DIC-STANDARDFARVEPROFIL-LICENSAFTALE

VIGTIGT: LÆS DENNE STANDARDFARVEPROFIL-LICENSAFTALE ("LICENSAFTALEN") 
OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DIC-STANDARDFARVEPROFILEN, HERUNDER DIC 
STANDARD SFC_AM2.0, DIC STANDARD SFM_AM2.0, DIC STANDARD SFU_AM2.0, DIC 
STANDARD SFC_FM2.0, DIC WAKIMIZU SFC_AM2.0, DIC WAKIMIZU SFC_FM2.0, DIC ABI-
LIO SFC_AM1.0, DIC HY-BRYTE SFC_AM1.0, DIC STANDARD WEBC_AM2.1, DIC STAN-
DARD WEBC_FM2.1, DIC NEWSCOLOR_AM1.0, DIC NEWSCOLOR_FM1.0, DER ER 
LEVERET AF DIC HERMED, OG AL TILHØRENDE ONLINE ELLER ELEKTRONISK DOKU-
MENTATION OG ALLE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER AF OVENNÆVNTE, DER ER 
LEVERET TIL DIG (SAMLET KALDET "PROFILEN").

DENNE LICENSAFTALE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM DIG (ENTEN SOM ENKELTPER-
SON ELLER PÅ VEGNE AF EN JURIDISK ENHED, EN JURIDISK ENHED) OG DIC CORPORA-
TION, EN JAPANSK VIRKSOMHED ("DIC"). DENNE LICENSAFTALE GIVER LICENS TIL AT 
BRUGE PROFILEN OG INDEHOLDER GARANTIOPLYSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVEL-
SER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF ALLE DISSE BETINGELSER, SÅ 
MÅ DU IKKE BRUGE PROFILEN.
1. Licensbevilling 

DIC garanterer dig en gratis ikke-eksklusiv og ikke-overførbar licens til at bruge Profilen og 
giver dig og dine ansatte og godkendte agenter, hvis der er nogen, tilladelse til at bruge 
Profilen, udelukkende i forbindelse med deres arbejde for dig, afhængig af alle de 
begrænsninger og restriktioner, der er i Licensaftalen. 
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2. Ejerskab
Den omtalte licens giver dig begrænset licens til at bruge Profilen. Du får ret til de medier, 
der er indeholdt på Profilen, men DIC bevarer alle rettigheder, titel og interesser, herunder 
alle copyright- og immateriel-rettigheder i og til Profilen og alle kopier deraf. Alle rettighe-
der, der ikke specifikt er givet i denne Licensaftale, herunder alle copyrights er forbeholdt 
DIC.

3. Betingelse
a. Denne Licensaftale gælder, indtil den ophører.
b. Du kan afbryde denne Licensaftale ved at give DIC skriftlig besked om din hensigt med 
at afslutte Licensaftalen og ved at destruere alle kopier af Profilen, som er i din besiddelse 
eller kontrol.
c. DIC kan afbryde denne Licensaftale uden forudgående varsel for dig, hvis du i overens-
stemmelse med vilkår og betingelser overtræder denne Licensaftale (enten direkte eller via 
dine ansatte eller agenter), med tilbagevirkende kraft, hvor sådan overtrædelse fandt sted. 
I dette tilfælde skal du straks stands brugen af Profilen og destruere alle kopier af Profilen, 
som du er i besiddelse af eller har kontrol over.
d. Alle bestemmelser i denne Licensaftale, der er relateret til garantifraskrivelser (Afsnit 5) 
og begrænsning af ansvar (Afsnit 6) fortsætter efter afslutning af denne Licensaftale.

4. Licensmetode og restriktioner
a. Du må installere og bruge Profilen på en enkelt stationær computer; forudsat, at der 
ikke er aftalt andet herom, du må ikke bruge Profilen på et netværkssystem eller dele, 
installere eller bruge Profilen sideløbende på andre computere, eller elektronisk overføre 
Profilen fra en computer til en anden via et netværk.
b. Du må ikke lave eller distribuere kopier, rette, ændre, flette, tilpasse, underlicensiere, 
overføre, sælge, leje, lease, give eller distribuere alle eller en del af Profilen, eller ændre 
Profilen eller oprette variantudgaver, baseret på Profilen.
c. Du accepterer, at Profilen ikke er beregnet til brug, der kan medføre død eller fysisk 
skade eller skade miljøet og accepterer, at du ikke vil bruge Profilen til et sådant formål.
d. Du må ikke bruge Profilen til at udvikle software eller anden teknologi, der har samme 
funktion som Profilen, herunder, men ikke begrænset til brug af Profilen til udvikling eller 
testprocedure, der skal bruges til at udvikle lignende software eller anden teknologi, eller 
til at bestemme, om sådan software eller anden teknologi fungerer på samme måde som 
Profilen.
e. DIC og andre varemærker, der er indeholdt i Profilen er varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende DIC i Japan og/eller andre lande. Du må ikke fjerne eller ændre 
varemærke, handelsnavne, produktnavne, logo, copyright eller andre immaterielmeddelel-
ser, eller andre indskriptioner, symboler eller etiketter, der er i Profilen. Denne Licensaftale 
giver dig ikke ret til at bruge DIC's eller deres licensgiveres navne eller nogle af deres 
respektive varemærker.
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5. GARANTIFRASKRIVELSE
a. PROFILEN GIVES TIL DIG GRATIS, OG PÅ EN "SOM DEN FOREFINDES"-BASIS I 
OVERENSSTEMMELSE MED BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE. DIC GIVER 
IKKE TEKNISK SUPPORT, GARANTI ELLER AFHJÆLPNING FOR PROFILEN.
b. DIC FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG FORESTILLINGER, UANSET OM DER ER 
UDTRYKTE, UNDERFORSTÅEDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE 
BEGRÆNSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE, TITEL OG QUIET ENJOYMENT. DU SKAL GÅ UD FRA OG 
BÆRE DET HELE ANSVAR FOR ALLE RISICI I FORBINDELSE MED BRUG AF PROFILEN. 
DIC GARANTERER IKKE, AT PROFILEN ER FRI FOR FEJL OG MANGLER ELLER FIL 
KØRE UDEN AFBRYDELSE OG HAR IKKE ANSVAR FOR RETTELSE OG REPARATION AF 
FEJL OG MANGLER, HVERKEN EFTER REGNING ELLER GRATIS. DER GIVES INGE 
RETTIGHEDER ELLER RETSMIDLER TIL DIG, MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT ER 
GARANTERET HERI.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING 
DIC HAR IKKE ANSVAR OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN 3. PART FOR DIREKTE, 
INDIREKTE, SPECIELLE, HÆNDELIGE, STRAFFERETLIGE, DÆKNINGS- ELLER FØLGE-
SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR MANGLENDE EVNE 
TIL AT BRUGE UDSTYRET ELLER FÅ ADGANG TIL DATA, MISTET FORRETNING, TAB AF 
PROFIT, FORRETNINGSAFBRYDELSE EL. LIGN.), DER OPSTÅR VED BRUG AF, ELLER 
MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, PROFILEN OG BASERET PÅ NOGEN TEORI OM 
ANSVAR, HERUNDER KONTRAKTBRUD, GARANTIBRUD, SKADEGØRENDE HANDLING 
(HERUNDER MANGELSANSVAR), PRODUKTANSVAR EL. LIGN., SELVOM DIC ELLER 
DERES REPRÆSENTANTER ER OPLYST OM RISIKOEN FOR SÅDANT ANSVAR.
DE FØROMTALTE ANSVARSBEGRÆNSNINGER GÆLDER I ALLE ASPEKTER AF 
LICENSAFTALEN. 

7. Generelt
a. Denne håndhæves og fortolkes i overensstemmelse med Japansk lov, uden at påvirke 
principperne ved lovkonflikter. Hvis en bestemmelse i denne Licensaftale skal prøves ved 
en ret i en kvalificeret jurisdiktion, som værende i strid med loven, så vil bestemmelsen 
blive håndhævet til det maksimalt mulige, og de tilbageværende bestemmelser i denne 
Licensaftale forbliver i kraft og vil være gældende. Du accepterer herved, at det udeluk-
kende er jurisdiktionen og værneretten for Tokyo District Court, der skal tage hånd om 
uenighed, der måtte opstå som følge af denne Licensaftale.
b. Denne Licensaftale indeholder hele aftalen mellem parterne i forbindelse med det 
omhandlede, og undertrykker alle forudgående eller sideordnede aftaler eller opfattelser, 
uanset om de er mundtlige eller skriftlige. Du accepterer, at alle andre eller yderligere 
betingelser, der er indeholdt i andre skriftlige meddelelser eller dokumenter, der er udfær-
diget af dig i forbindelse med Profilen, der er givet i licens, ikke skal have nogen indfly-
delse.
c. Fejl eller forsinkelse fra DIC for at udføre deres rettigheder iht. denne Licensaftale eller 
ved brud på Licensaftalen skal ikke vurderes at have indvirken på deres rettigheder eller 
for ophør.
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Gældende for EU-lande

Dette symbol betyder: Dette produkt må ikke kasse-

res 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 sund-
hed, forårsaget af ukorrekt håndtering af affald.

Dette produkt overholder RoHS (2002/95/EC)-direktivet.
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Bliv fortrolig med printeren1-2

Bliv fortrolig med printeren

Pladskrav

For at sikre problemfri drift samt udskiftning af forbrugsartikler og vedligehol-
delse bør nedennævnte pladskrav overholdes.

Set forfra med ekstraudstyr
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Ekstraudstyr er vist tonet på ovenstående illustrationer.

Set fra siden med ekstraudstyr

1062 mm (41,8")

200 mm 
(7,9")520 mm (20,5")

342 mm 
(13,5")
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Printerdele

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

Set forfra

1—Kontrolpanel

2—Udbakke

3—Papirstopper

4—Bakke 1 (Manuel indfø-
ringsbakke)

5—Bakke 2

6—Udføringsdæksel

7—Fikseringsenhed FU-P02

8—Dæksel højre side

9—Overføringsvalse TF-P04

10—Overføringsbælteenhed 
TF-P05

11—Billedenhed(er)

12—Frontdæksel

13—Resttonerbeholder 
WB-P03

14—Tonerpatron(er)

4
5

1

2

3

6

7

8

9
1011
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14

14
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10

11

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Bliv fortrolig med printeren 1-5

Set bagfra

1—USB-hukommelsesport

2—Tænd/slukkontakt

3—Strømstik

4—USB-port

5—10Base-T/100Base-TX/
1000Base-T Ethernet 
Interface-port

6—Ventilationsrist

Set forfra med 
ekstraudstyr

1—Underbakke PF-P07 (Bakke 3)

1

23

4

5

6

1
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Printing

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.
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Printer Driver -cd/dvd

PostScript-drivere

Der er forberedt en speciel PPF-fil til applikationerne (f.eks. Page-
Maker og Corel Draw), der kræver, at en PPD-fil specificeres under 
udskrivning.
Når der specificeres en PPD-fil under udskrivning i Windows Vista, 
Server 2008, XP, Server 2003 og 2000, skal du bruge den specielle 
PPD-fil, der findes på printerdriverens cd/dvd.

PCL-drivere

Styresystem Brug/Fordele

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

Disse drivere giver dig adgang til alle 
printerens funktioner, herunder fær-
digbehandling og avanceret layout. 
Se også "Visning af printerdriverens 
indstillinger (til Windows)" på 
side 2-10 Printerdriver.

Windows Vista/Server 2008/XP/
Server 2003 for 64bit

Styresystem Brug/Fordele

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

Disse drivere giver dig adgang til alle 
printerens funktioner, herunder fær-
digbehandling og avanceret layout. 
Se også "Visning af printerdriverens 
indstillinger (til Windows)" på 
side 2-10.

Windows Vista/Server 2008/XP/
Server 2003 for 64bit
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XPS-driver

PPD-filer

Detaljer om installation af Windows-printerdriverne findes i Installa-
tion Guide.

Styresystem Brug/Fordele

Windows Vista/Server 2008 
Windows Vista/Server 2008 for 64bit

Disse drivere giver dig adgang til alle 
printerens funktioner, herunder fær-
digbehandling og avanceret layout. 
Se også "Visning af printerdriverens 
indstillinger (til Windows)" på 
side 2-10.

Styresystem Brug/Fordele

Macintosh OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/
10.5)
Macintosh OS X Server (10.2.8/
10.3.9/10.4/10.5) 

Disse filer kræves for at bruge printer-
driveren til hvert styresystem. 
Detaljer om Macintosh og Linux-prin-
terdrivere findes i Reference Guide på 
Utilities and Documentation-cd/
dvd'en.

RedHat Enterprise Linux 5 Desktop 
SUSE Linux Enterprise Desktop 10
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Utilities and Documentation-cd/dvd'en

Hjælpeprogrammer

Hjælpeprogram Brug/Fordele

Download Manager
(Windows Vista/Server 2008/XP/
Server 2003/2000, Macintosh OS 
10.2.8/10.3.9/10.4/10.5)

Dette hjælpeprogram, der kun kan 
bruges, hvis harddisksættet HD-P03 
eller CompactFlash-kort er installeret 
som ekstraudstyr, aktiverer skrifttyper 
og overlejringsdata, der skal downloa-
des til harddisken. 
Detaljer findes i online-hjælpen til 
Download Manager for alle 
funktionerne.

Status Monitor (kun Windows) Her vises den aktuelle status for prin-
teren udover status for forbrugsartik-
ler og fejloplysninger. 
Du kan finde yderligere oplysninger i 
"Brug af Status Monitor 
(kun Windows)" på side 3-1

PageScope Data Administrator PageScope Data Administrator er et 
administratorværktøj, hvor godken-
delsesdata og adresser, der er regi-
streret i kontrolpanelet for 
understøttede enheder (OA-udstyr 
med flere funktioner), kan ændres fra 
andre computere på netværket.

Yderligere oplysninger finder du i 
PageScope Data Administrator User 
Manual på Utilities and Documenta-
tion-cd/dvd'en.

PageScope Net Care Device 
Manager

Der gives adgang til printerstyrings-
funktioner, som f.eks. statusovervåg-
ning og netværksindstillinger. 
Yderligere oplysninger finder du i 
PageScope Net Care Device Manager 
User's Guide på Utilities and Docu-
mentation-cd/dvd'en.
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Dokumentation

PageScope Direct Print Denne applikation indeholder funktio-
ner til afsendelse af PDF- og TIFF-filer 
direkte til en printer til udskrivning.
Yderligere oplysninger finder du i 
PageScope Direct Print User's Guide 
på Utilities and Documentation-cd/
dvd'en.

Dokumentation Brug/Fordele

Installationsvejledning 
(Installation Guide)

Denne vejledning indeholder oplys-
ninger 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 oplys-
ninger om generel daglig brug, som 
f.eks. brug af drivere og kontrolpanel 
og udskiftning af forbrugsmaterialer.

Referencevejledning 
(Reference Guide)

Denne vejledning indeholder oplys-
ninger om installation af Macintosh- 
og Linux-drivere og angiver indstillin-
ger for netværk og printerstyrings-
hjælpeværktøjer.

Service & Support Guide Dokumentet Brug for hjælp indehol-
der oplysninger om support og 
servicering.

Hjælpeprogram Brug/Fordele
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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 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 nyere), 
Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003, 
Windows Server 2003 x64 Edition, Windows 2000 (Service Pack 4 
eller nyere)

– Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5; Vi anbefaler installation af de nye-
ste programrettelser), Mac OS X Server (10.2.8 eller nyere)

– RedHat Enterprise Linux 5 Desktop, SUSE Linux Enterprise 
Desktop 10

Fri plads på harddisk

– Ca. 20 MB fri plads på harddisken til printerdriver og Status Monitor

– 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/1000Base-T Ethernet interface-port

– USB 2.0 High-Speed-kompatibel port

Detaljer om Macintosh og Linux-printerdrivere findes i Reference 
Guide på Utilities and Documentation-cd/dvd'en.
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Valg af driverindstillinger/standarder 
(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 Vista/Server 2008/XP/Server 2003/2000

1 Vælg driverens egenskaber som følger:

– (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 mc4750 PCL6, KONICA 
MINOLTA mc4750 PS eller KONICA MINOLTA mc4750 XPS, og klik 
derefter på Egenskaber.

– (Windows XP/Server 2003)
Fra menuen Start skal du vælge Printere og faxenheder for at vise 
mappen Printere og faxenheder. Højreklik på printerikonet KONICA 
MINOLTA mc4750 PCL6 eller KONICA MINOLTA mc4750 PS, og vælg 
Egenskaber.

– (Windows 2000)
Vælg i Start-menuen Indstillinger og derefter Printere for at få vist 
mappen Printere. Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA 
mc4750 PCL6 eller KONICA MINOLTA mc4750 PS, og vælg 
Egenskaber. 

2 Hvis du har installeret eventuelt ekstraudstyr, så fortsæt med næste trin. 
Ellers gå til trin 9.

3 Vælg fanen Konfigurer.

4 Kontroller, at det installerede ekstraudstyr er korrekt vist. Hvis det ikke er 
tilfældet, skal du fortsætte til næste trin. Ellers fortsæt med trin 8.

5 Klik på Opdater for automatisk at konfigurere installeret ekstraudstyr.

Opdater er kun tilgængelig, hvis tovejskommunikation findes til 
printeren. Eller er det gråmarkeret.
Hvis Windows Vista eller Server 2008 anvendes, så kan du også 
klikke på Opdater, når maskinen tilsluttes via USB.
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6 Fra listen Enhedsindstillinger vælges en indstilling en ad gangen, og 
vælg derefter Aktiver eller Deaktiver fra menuen Indstillinger.

For modeller med en indsat duplex-enhed (magicolor 4750DN) 
skal du vælge magicolor 4750DN for Model i listen Enheds- 
indstillinger.

Hvis Printerhukommelse er markeret, skal du vælge 256 MB 
eller 768 MB i overensstemmelse med den installerede hukom-
melse. Fabriksindstillingen er 256 MB.

Hvis Hukommelseskort er markeret, skal du vælge Deaktiver, 
Aktiver (Over 1 GB) i overensstemmelse med det installerede 
CompactFlash-kort.

7 Klik på Anvend.

Afhængig af styresystemets version vises Anvend muligvis ikke. 
I det tilfælde skal du fortsætte med næste trin.

8 Vælg fanen Generelt.

9 Klik på Udskriftsindstillinger.
Dialogboksen Udskriftsindstillinger vises.

10 Vælg standardindstillingerne for printeren, f.eks. formatet på det stan-
dardpapir, du bruger, på de relevante faner.

11 Klik på Anvend.

12 Klik på OK for at lukke dialogboksen Udskriftsindstillinger.

13 Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber.
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Afinstallation af printerdriveren 
(til Windows)

Dette afsnit beskriver, hvordan du afinstallerer printerdriveren, hvis det er 
nødvendigt.

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

1 Luk alle programmer.

2 Vælg afinstallationsprogrammet som følger:

– (Windows Vista/Server 2008/XP/Server 2003)
Fra menuen Start skal du vælge Alle programmer, KONICA 

MINOLTA, magicolor 4750 og derefter Afinstaller printerdriver.

– (Windows 2000)
Fra menuen Start vælger du Programmer, KONICA MINOLTA, 

magicolor 4750 og derefter Afinstaller printerdriver.

3 Når dialogboksen Afinstaller vises, skal du vælge navnet på den driver, 
der skal slettes, og klikke på knappen Afinstaller.

4 Klik på Afinstaller.

5 Klik på OK, og genstart computeren.

6 Printerdriveren afinstalleres fra computeren.
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Visning af printerdriverens indstillinger 
(til Windows)

Windows Vista/Server 2008

1 I menuen Start klikker du på Kontrolpanel, derefter på Hardware og lyd 
for at klikke på Printere for at åbne mappen Printere.

2 Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA mc4750 PCL6, KONICA 
MINOLTA mc4750 PS eller KONICA MINOLTA mc4750 XPS, og klik der-
efter på Udskriftsindstillinger.

Windows XP/Server 2003

1 Vælg i Start menuen Printere og faxenheder for at vise mappen Prin-

tere og faxenheder.

2 Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA mc4750 PCL6 eller KONICA 
MINOLTA mc4750 PS, og vælg Udskriftsindstillinger.

Windows 2000

1 Fra Start-menuen peges på Indstillinger, og klik så på Printere for at få 
vist mappen Printere.

2 Højreklik på printerikonet KONICA MINOLTA mc4750 PCL6 eller KONICA 
MINOLTA mc4750 PS, og vælg Udskriftsindstillinger.
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Brug af Postscript, PCL- og 
XPS-printerdriver

Generelle knapper

De knapper, som beskrives herunder, forekommer på hver fane.

OK

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

Cancel

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

Apply

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

Help

Klik for at få hjælp.

Favorite Setting

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

Name: Skriv navnet på de indstillinger, der skal gemmes.

Icon: Vælg et ikon fra ikonlisten til nem identifikation af indstillingerne.
Det valgte ikon vises i rullelisten.

Sharing: Specificér, om de indstillinger, der skal gemmes, kan bruges af 
andre brugere, der er logget ind på computeren.

Comment: 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 Edit.

Derudover kan foruddefinerede indstillinger vælges.
Det foruddefinerede indstillinger er dem, der er angivet for "2-up", "Photo" 
og "Grayscale".
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Select Defaults på rullelisten for at ændre funktionerne under alle faner til 
deres standardværdier.

Printer View

Klik på knappen for at vise et billede fra printeren i figurområdet

Når der er klikket på denne knap, så skifter den til knappen Paper View, (når 
der er valgt en anden fane end Quality eller knappen Quality View, (når 
fanen Quality er valgt).

Denne knap vises ikke på fanen Advanced.

Paper View

Klik på knappen for at vise et eksempel på sidelayoutet i figurområdet.

Når der klikkes på knappen, så skifter den til knappen Printer View.

Denne knap vises ikke på Quality tab.

Quality view

Klik på knappen for at se en prøve på de indstillinger, der er valgt under fanen 
Quality.

Når der klikkes på knappen, så skifter den til knappen Printer View.

Denne knap vises kun, når fanen Quality er valgt.

Printer Information

Klik på denne knap for at starte PageScope Web Connection.

Der er kun adgang til knappen, hvis der er etableret en netværksfor-
bindelse.

Default

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

Denne knap vises ikke på fanen Advanced.

Når der klikke på knappen, så nulstilles indstillingerne i dialogboksen 
til standardværdierne. Indstillingerne på de andre faner ændres ikke.
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Avanced Tab (kun PostScript-printerdriver)

Med Advanced Tab kan du

Vælge, om du vil aktivere eller deaktivere indstillingerne for avancerede 
udskriftsfunktioner (f.eks. hæfteudskrivning)

Specificere PostScript-outputmetoden

Specificere, om fejlmeddelelser for et udskriftsjob udskrives eller ej

Udskrive et spejlbillede

Specificere, om programmet kan skrive PostScript-data ud direkte eller 
ej

My Tab

På My Tab kan du

Se de oftest anvendte funktioner (fra hver enkelt fane), hvor indstillin-
gerne ofte ændres

Tilføj eller fjern viste funktioner ved at klikke på Edit My Tab. Derudover 
kan funktioner tilføjes til My Tab ved at højreklikke på dem på deres 
oprindelige faneblade.

Basic Tab

Med Basic Tab kan du

Angive papirets retning

Angive størrelsen på det originale dokument

Vælge outputmediets størrelse

Zoome på dokumenter

Angive papirkilden

Angive papirtype

Angive antallet af kopier

Aktivere/deaktivere jobsortering

Gemme et udskriftsjob på printeren og udskrive det senere (jobtilbage-
holdelse)

Gemme et fortroligt job på printeren og beskytte det med en 
adgangskode

Udskrive én kopi til korrekturlæsning

Specificere brugergodkendelse og kontosporingsindstillinger

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Brug af Postscript, PCL- og XPS-printerdriver2-14

Udskrive på bagsiden af papiret, der allerede er skrevet på

Brug papir, der er blevet udskrevet fra denne printer
Derudover garanteres der ikke for en side, der er udskrevet med 
denne indstilling.

Brug ikke følgende typer papir.
- Papir, der er blevet udskrevet med en inkjet-printer
- Papir, der er blevet udskrevet med en monokrom/farvelaserprinter/
kopimaskine
- Papir, der er blevet udskrevet med en anden printer eller faxmaskine

Layout Tab

Med Layout Tab kan du

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

Udskrive en enkelt kopi til forstørrelse, og udskriv mange sider 
(Kun PCL- og XPS-printerdriver)

Specificere hæfteudskrivning (kun magicolor 4750DN)

Rotere printbilledet 180 grader

Specificere duplex (2-sidet)-udskrivning (kun magicolor 4750DN)

Angive om tomme sider skal udskrives (kun PCL- og XPS-printerdriver)

Justere indbindingsmargenen

Justere udskriftsplaceringen (kun PCL-printerdriver)

Specificere placeringen af papiret, hvor dokumentet skal udskrives

Cover Page Tab

Med Cover Page Tab kan du

Udskrive for- og bagsideomslag og skilleblade

Specificere den bakke, der indeholder papiret til for- og bagsideomslag 
og skilleblade

Watermark/Overlay Tab

Sørg for at bruge overlejring sammen med udskriftsjob med en papir-
størrelse og retning, der passer til overlejringsformularen.
Hvis der derudover er angivet indstillinger for "N-up" eller "Booklet" i 
printerdriveren, kan overlejringsformularen ikke justeres, så den pas-
ser til de angivne indstillinger.
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Indstillingerne i funktionen "Watermark" på fanen Watermark/Overlay sætter 
dig i stand til at

Vælge det vandmærke, der skal bruges

Oprette, redigere eller slette vandmærker

Justere vandmærkeposition

Udskrive en ramme omkring vandmærker

Udskrive gennemsigtige (skygge) vandmærker

Udskrive vandmærket kun på første side

Udskrive vandmærket gentagne gange på alle siderne.

Indstillingerne i funktionen "Overlay" på fanen Watermark/Overlay sætter dig 
i stand til at

Vælge den formular, du vil bruge

Tilføje eller slette overlejringsfiler

Starte Download Manager for at downloade en formular 
(kun PostScript-printerdriver)

Programmet Download Manager skal allerede være installeret.

Oprette en formular (kun PCL- og XPS-printerdriver)

Angive, at dokumentet og formularen udskrives overlappende 
(kun PCL- og XPS-printerdriver)

Vise formularoplysningerne (kun PCL- og XPS-printerdriver)

Udskrive formularen på Alle sider, Første side, Lige sider og Ulige sider

Placere formularen bag på dokumentet eller foran på det udskrevne 
dokument (kun PCL- og XPS-printerdriver)

Quality Tab

Med Quality Tab kan du

Skifte mellem udskrivning i farve og sort/hvid

Kontrollere lyset i et billede (lysstyrken)

Specificere printerens farveindstillinger (Kvikfarve)

Udføre farveadskillelse

Vælge om økonomisk udskrivning skal bruges eller ej

Angive kantstyrken til Lav, Mellem eller Høj

Angive mængden af detaljer i grafiske mønstre (kun PCL- og 
XPS-printerdriver)
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Angive format på skrifttyper, der kan downloades (kun PCL- og Post-
script-printerdrivere)

Udskrive vha. printerens skrifttyper (kun PCL- og Postscript-printerdri-
vere)

Kontrollere tonerne på et billede (kontrasten) (kun PCL- og 
XPS-printerdriver)

Specificere billedkomprimeringsmetoden (kun PCL-printerdriveren)

Vælge om funktionen Auto Trapping anvendes (kun Postscript-
printerdriver)

Angive funktionen Black Over Print (kun Postscript-printerdriver)

Other Tab

Med Other Tab kan du

Vælge at Microsoft Excel-ark ikke deles ved udskrivning

Vælge at den hvide baggrund i Microsoft PowerPoint-data ikke skjuler 
overlejringsfiler (kun PCL- og XPS-printerdriver)

Sende en underretning via e-mail, når udskrivningen er færdig

Vise versionsoplysningerne for printerdriveren

Forhindre tab ved udskrivning af fine linjer (kun PCL-printerdriver)

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
Klient: Windows Server 2003/XP/2000/Server 2008/Vista

Funktioner med begrænsninger pålagt
Booklet, Skip Blank Pages, Front Cover Page, Back Cover Page, Separa-
tor Page, Create Overlay, Print Overlay, Watermark
*JOBNAME, USERNAME og HOSTNAME-output af PJL
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Arbejde med Status Monitor

Introduktion

Status Monitor viser oplysninger om printerens aktuelle status.

Status Monitor kan installeres fra Utilities and Documentation-
cd/dvd'en.

Yderligere detaljer om installationen findes i Reference Guide på Utilities and 
Documentation-cd/dvd'en.

Driftsmiljø

Status Monitor kan bruges på computere, der kører Windows Vista/
Server 2008/XP/Server 2003/2000 tilsluttet til den printer, der bruger en 
Ethernet-forbindelse.

Åbning af Status Monitor

Brug et af følgende trin til at åbne Status Monitor:

Windows Vista/Server 2008/XP/Server 2003—I menuen Start vælges 
Alle programmer, KONICA MINOLTA og derefter Status Monitor. Dob-
beltklik på ikonet Status Monitor, der vises i opgavelinjen.

Windows 2000—I menuen Start vælges Programmer, KONICA 

MINOLTA og derefter Status Monitor. Dobbeltklik på ikonet Status 
Monitor, der vises i opgavelinjen.

Brug af Status Monitor

Status Tab

Select Printer —Vælger den printer, hvis status vises. Derudover vises 
de meddelelser, der fremkommer i meddelelsesvinduet for den valgte 
printer.

Graphic —Viser en grafisk fremstilling af printeren og angiver, hvor pro-
blemet er. Når baggrunden for printergrafikken er rød, magenta eller gul, 
er der en fejl, og jobbet skal afbrydes.

Advanced Options —Klik på Advanced Options for at vise dialogbok-
sen Advanced Options. Fra dialogboksen Advanced Options vælger du, 
om Status Monitor automatisk starter, når operativsystemet startes eller 
ej, og om der sendes fejlunderretninger via e-mail eller ej.
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Order Supplies —Klik på Order Supplies for automatisk at få adgang til 
bestillingssiden for forbrugsartikler. Adressen på den side, der fås 
adgang til, kan angives fra dialogboksen Advanced Options.

Printer Alerts —Viser tekstmeddelelser om tilstande som f.eks. lav toner.

Recovery Instructions —Forklarer, hvad du skal gøre for at afhjælpe 
problemer og komme ud af fejltilstande.

Consumables Tab

Viser forbrugsstatus (ca. procent tilbage) for hver forbrugsartikel.

Order Supplies —Klik på Order Supplies for automatisk at få adgang til 
bestillingssiden for forbrugsartikler. Adressen på den side, der fås 
adgang til, kan angives fra dialogboksen Advanced Options.

Refresh —Kontrollerer forbrugsartikler igen og viser deres status.

Klik på Help for at vise vinduer, der indeholder forklaringer på Status 
Monitor's funktioner. Der henvises til denne hjælp for at få detaljerede 
oplysninger.

Den procentvise resterende del af forbrugsstofferne, der vises på Sta-
tus Monitor kan variere fra den aktuelle mængde, og skal kun bruges 
vejledende.

Anerkendelse af advarsler på Status 
Monitor

Når Status Monitor opdager et udskrivningsproblem, skifter ikonet på Win-
dows-proceslinjen fra grønt (normalt) til gult (fejl), magenta eller rødt, afhæn-
gig af hvor alvorligt problemet er.

Afhjælpning af en advarsel på Status 
Monitor

Hvis der på Status Monitor gøres opmærksom på et problem, skal du dob-
beltklikke på ikonet i Windows-proceslinjen for at åbne Status Monitor. Sta-
tus Monitor fortæller, hvilken type fejl der er tale om.

Lukning af Status Monitor

Klik på Close for at lukke vinduet Status Monitor. Afslut Status Monitor ved 
at højreklikke på ikonet Status Monitor i opgavelinje, og klik derefter på Exit.
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Afinstallation af Status Monitor 
(for Windows)

Dette afsnit beskriver, hvordan du afinstallerer Status Monitor, hvis det er 
nødvendigt.

Afinstallation med Setup.exe

1 Start Status Monitor fra Utilities and Documentation-cd/dvd'en.

2 Klik på Næste.

3 Vælg Fjern, og klik derefter på Næste.

4 Klik på Fjern.

5 Klik på Afslut.

Afinstallation fra kontrolpanelet

Windows Vista/Server 2008

1 Luk alle programmer.

2 Fra menuen Start skal du klikke på Kontrolpanel for at åbne 
kontrolpanelet.

3 Klik på Fjern et program.

4 På det aktuelt installerede programfelt skal du vælge KONICA MINOLTA 
Status Monitor, og klik derefter på Fjern.

5 Når bekræftelsesskærmen for afinstallationen vises, så klik på Ja.

Windows XP/Server 2003

1 Luk alle programmer.

2 Fra menuen Start skal du klikke på Kontrolpanel for at åbne kontrolpa-
nelet.

3 Dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

4 På det aktuelt installerede programfelt skal du vælge KONICA MINOLTA 

Status Monitor, og klik derefter på Fjern.

5 Når bekræftelsesskærmen for afinstallationen vises, så klik på Ja.
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Windows 2000

1 Luk alle programmer.

2 Fra menuen Start skal du vælge Indstillinger og Kontrolpanel for at 
åbne kontrolpanelet.

3 Dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

4 På det aktuelt installerede programfelt skal du vælge KONICA MINOLTA 

Status Monitor, og klik derefter på Fjern.

5 Når bekræftelsesskærmen for afinstallationen vises, så klik på Ja.
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Om kontrolpanelet

Med kontrolpanelet, som er anbragt øverst på printeren, kan du styre printe-
rens drift. Derudover viser kontrolpanelet printerens status, herunder situati-
oner, som kræver din opmærksomhed.

2 3 4 1

6 5

MEDDELELSE
VINDUE
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Indikatorer og taster på kontrolpanelet

Nr. Tast Funktion

1 Annullerer den aktuelt viste menu eller menu-
valget

Gør det muligt at annullere et eller alle 
udskriftsjob, som er under udskrivning eller 
behandling i øjeblikket:

1. Tryk på tasten Cancel.

2. Tryk på tasten  eller  for enten at vælge 
CURRENT JOB eller ALL JOBS.

3. Tryk på tasten Menu/Select.
Udskriftsjobbene annulleres.

2 Åbner menusystemet

Går ned i menustrukturen

Anvender den valgte indstilling

vises i meddelelsesvinduet.

3 Flytter markøren op

Flytter tilbage til statusskærmen fra hjælpe-
skærmen

Ruller op gennem de mulige tegn i et menu-
valg, som kan ændres tegn for tegn

, vises i meddelelsesvinduet.

4 Flytter markøren til højre

Viser den næste hjælpeskærm

vises i meddelelsesvinduet

5 Flytter markøren ned

Viser hjælpeskærmen, når der opstår en fejl

Ruller ned gennem de mulige tegn inde i et 
menuvalg, som kan ændres tegn for tegn

, vises i meddelelsesvinduet
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Meddelelsesvindue

Aktuel status for printeren, resterende tonermængde og eventuelle medde-
lelser kan ses fra meddelelsesvinduet.

6 Flytter markøren til venstre

Viser den forrige hjælpeskærm

vises i meddelelsesvinduet

Nr. Detaljer

1 Printerens status angives af farven på indikatoren og lys/blink i med-
delelsesvinduet.

READY: Indikator lyser blåt, og vinduet lyser

PROCESSING eller PRINTING: Indikator lyser, og vinduet lyser

ENERGY SAVE: Indikator lyser blåt, og vinduet slukker

ERROR: Indikator lyser rødt, og vinduet lyser

2 Den aktuelle status for printeren vises. 

Hvis der skal kaldes på operatøren eller servicerepræsentanten, 

vil symbolet  og fejlstatus blive vist.

Hvis der vises en advarsel, vil symbolet  blive vist. 

Når en USB-hukommelsesenhed er indsat i USB-hukommelses-

porten, så vises symbolet  i højre side af 
meddelelsesvinduet.

Mens der modtages et udskriftsjob, bliver symbolet  vist i 
højre side af meddelelsesvinduet. Når der modtages et Memory 

Direct-udskriftsjob, så vises symbolet .

Nr. Tast Funktion

2

4

3 5

1
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Hjælpeskærme

Hjælpeskærmene vises, når tasten  trykkes ned, efter der er sket en fejl, 
f.eks. fejlindføring af medier, så fejlen kan rettes.

3 Fejlmeddelelser vises.

Når et udskriftsjob modtages, vises brugernavnet og 
udskriftsstatus.

Under opdatering af firmware, vises den type firmware, der opda-
teres samt opdateringsstatus.

4 Tasteoplysninger vises.

5 En ca.-værdi for resterende toner vises.

Nr. Detaljer
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Konfigurationsmenu – Oversigt

Konfigurationsmenuen, som åbnes via kontrolpanelet, er opbygget som vist 
herunder.

Hovedmenu

* Dette menupunkt vises kun, hvis harddiskssættet HD-P03 er instal-
leret som ekstraudstyr.
** Dette menupunkt vises, når harddisksættet HD-P03 er installeret 
som ekstraudstyr eller et CompactFlash-kort er installeret, og 
INTERFACE MENU/MEMORY DIRECT er indstillet til ENABLE.

MEMORY DIRECT vises ikke, hvis offentlig brugeradgang ikke er til-
ladt via godkendelsesindstillingerne. Yderligere detaljer om godken-
delsesindstillingerne findes i Reference Guide på Utilities and 
Documentation-cd/dvd'en.

PRINT 
MENU

PAPER 
MENU

INTERFACE
MENU

SYS DEFAULT
MENU

PROOF/
PRINT MENU*

MEMORY DIRECT**

READY

QUALITY
MENU

MAINTENANCE
MENU

SERVICE
MENU
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PROOF/PRINT MENU

Dette menupunkt vises kun, hvis harddisksættet HD-P03 er installeret 
som ekstraudstyr.

Med dette menupunkt kan udskriftsjob, der blev gemt på harddisken med 
Job Retention (Jobtilbageholdelse) på fanen Basic i printerdriveren, udskri-
ves eller slettes.

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

Hvis SYS DEFAULT MENU/SECURITY/LOCK PANEL er indstillet til 
ON, så skal adgangskoden indtastes for at indholdet af PROOF/
PRINT MENU kan vises.
For detaljer vedrørende LOCK PANEL se "SYS DEFAULT MENU" på 
side 4-49.

Udskrivning/sletning af et gemt job

1 Følg nedenstående procedure for at vælge et job.

Tryk på tasten Indtil displayet viser

PROOF/PRINT MENU

PROOF/
PRINT MENU

"Brugernavn"

"Jobnavn"

"Jobnavn"
COPIES
1

"Jobnavn"
YES
NO

DELETEPRINT
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2 Vælg PRINT eller DELETE, og tryk derefter på tasten Menu/Select.

Hvis du valgte PRINT, skal du fortsætte med trin 3.
Hvis du valgte DELETE, skal du fortsætte med trin 5.

3 Tryk på tasterne  og  for at specificere antal kopier, der skal udskri-
ves. (Indstillinger: 1 til 999. Standard: 1)

4 Tryk på tasten Menu/Select.

Udskrivningen begynder.

5 Vælg YES eller NO.

"Brugernavn"

Hvis der ikke er gemt noget job på harddisken, 
bliver NO STORED JOB vist.

, 

Tryk, indtil det ønskede 
brugernavn vises.

Ønsket brugernavn

"Jobnavn"

, 

Tryk, indtil det ønskede 
jobnavn vises.

Ønsket jobnavn

PRINT
DELETE

Hvis det valgte udskriftsjob var angivet som et 
sikret job fra printerdriveren, bliver der vist en 
skærm til indtastning af adgangskode. For detaljer 
om angivelse af adgangskoden se "Indtastning af 
adgangskoden" på side 4-9.

Tryk på tasten Indtil displayet viser
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6 Tryk på tasten Menu/Select.

Hvis du valgte YES, bliver udskriftsjobbet slettet. 
Hvis du valgte NO, vises udvælgelsesskærmen PRINT/DELETE igen.

Indtastning af adgangskoden

Hvis det udskriftsjob, der blev valgt i PROOF/PRINTMENU er et sikret job, 
vises en indtastningsskærm til adgangskoden. Følg nedenstående proce-
dure for at indtaste den 4-cifrede adgangskode, der angives fra printerdrive-
ren.

1 Tryk på  for at forøge eller  for at formindske det første ciffer i 
adgangskoden.

2 Tryk på tasten  for at flytte markøren til næste ciffer.

3 Tryk på  for at forøge eller  for at formindske det andet ciffer i 
adgangskoden.

4 Fortsæt med disse trin, indtil alle fire cifre i adgangskoden er angivet.

5 Tryk på tasten Menu/Select.

Udvælgelsesskærmen PRINT/DELETE vises.

Hvis der indtastes en forkert adgangskode, vises INVALID ENTRY, 
og skærmen til indtastning af adgangskoden vises igen.
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PRINT MENU

Fra denne menu kan printeroplysninger, f.eks. konfigurationssiden, 
udskrives.

* Dette menupunkt vises kun, hvis harddisksættet HD-P03 eller et 
CompactFlash-kort er installeret som ekstraudstyr.

Hvis SYS DEFAULT MENU/SECURITY/LOCK PANEL er indstillet til 
ON, så skal adgangskoden indtastes for at indholdet af PRINT MENU 
kan vises.
For detaljer vedrørende LOCK PANEL se "SYS DEFAULT MENU" på 
side 4-49.

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

CONFIGURA-
TION PG

Indstillinger PRINT/CANCEL

Udskriver konfigurationssiden.

STATISTICS 
PAGE

Indstillinger PRINT/CANCEL

Udskriver statistiksiden, f.eks. antal udskrevne sider.

POSTSCRIPT

PCL

MENU MAP

DIRECTORY LIST*

CONFIGURATION
PG

FONT LIST

STATISTICS PAGE

PRINT MENU
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FONT LIST POST
SCRIPT

Indstillin-
ger

PRINT/CANCEL

Udskriver PostScript-skifttypelisten.

PCL Indstillin-
ger

PRINT/CANCEL

Udskriver PCL-skifttypelisten.

MENU MAP Indstillinger PRINT/CANCEL

Udskriv menukortlægningen.

DIRECTORY 
LIST

Indstillinger PRINT/CANCEL

Udskriver bibliotekslisten for harddisken eller Compact-
Flash-kortet.
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PAPER MENU

Fra denne menu kan du styre det papir, der bruges til udskrivning.

PAPER TYPE

DEFAULT TRAY

TRAY 1 PAPER SIZE

CUSTOM SIZE*

TRAY 2

PAPER TYPE

PAPER SIZE

TRAY 3***

PAPER SOURCE

COLLATE*****

DUPLEX****

COPIES

PAPER TYPE

PAPER SIZE

PAPER MENU

TRAY CHAINING

TRAY MAPPING

LOGICAL TRAY
0

TRAY MAPPING
MODE

LOGICAL TRAY
9

CUSTOM SIZE**
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* Dette menupunkt vises kun, når du vælger CUSTOM i menuen TRAY 
1/PAPER SIZE.
** Dette menupunkt vises kun, når du vælger CUSTOM i menuen 
TRAY 2/PAPER SIZE.
*** Dette menupunkt vises kun, hvis den nedre indføringsenhed 
PF-P07 er installeret som ekstraudstyr.
**** Dette menupunkt vises kun i magicolor 4750DN.
***** Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et harddisksæt 
HD-P03 eller et CompactFlash-kort som ekstraudstyr.

Hvis SYS DEFAULT MENU/SECURITY/LOCK PANEL er indstillet til 
ON, så skal adgangskoden indtastes for at indholdet af PAPER MENU 
kan vises.
For detaljer vedrørende LOCK PANEL se "SYS DEFAULT MENU" på 
side 4-49.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Konfigurationsmenu – Oversigt4-14

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

PAPER 
SOURCE

DEFAULT 
TRAY

Indstillinger TRAY1/TRAY2/TRAY3

Vælg indstillingen for standardbakken.

TRAY 3 vises kun, hvis den nedre indførings-
bakke PF-PO7 er installeret som ekstraudstyr.

TRAY 1 PAPER 
SIZE

Indstillin-
ger

ANY, LETTER, LEGAL, EXE-
CUTIVE, A4, A5, A6, 
B5(JIS), B6(JIS), GOVT 
LETTER, STATEMENT, 
FOLIO, SP FOLIO, UK 
QUARTO, FOOLSCAP, GOVT 
LEGAL, 16K, PHOTO 4×6, 
KAI 16, KAI 32, ENV C6, 
ENV DL, ENV MONARCH, 
ENV CHOU#3, ENV CHOU#4, 
B5(ISO), ENV #10, JPOST, 
JPOST-D, 8 1/8×13 1/4, 8 
1/2×13 1/2, CUSTOM

Vælg indstillingen for den størrelse papir, 
der er lagt i bakke 1.

Standardindstillingen for 
120V-modellen er LETTER. Stan-
dardindstillingen for alle andre 
modeller er A4.

Afhængigt af den valgte indstilling til 
SYS DEFAULT MENU/PAPER/
UNIT OF MEASURE, kan PHOTO 
4×6 ændres til PHOTO 10×15.
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CUSTOM 
SIZE

Specificer papirstørrelsen, når brugerdefi-
neret papir er lagt i bakke 1.

Indstillingsenheder kan skiftes mellem mil-
limeter og tommer med indstillingen SYS 
DEFAULT MENU/PAPER/UNIT OF 
MEASURE.

Indstillingsinterval for WIDTH

For MILLIMETERS: 92 til 216 mm

(standard)

– 120V-modellen: 216 mm

– Alle andre modeller: 210 mm

For INCHES: 3,63 til 8,50 tommer

(standard)

– 120V-modellen: 8,50 tommer

– Alle andre modeller: 8,26 tommer

Indstillingsinterval for LENGTH

For MILLIMETERS: 148 til 356 mm

(standard)

– 120V-modellen: 279 mm

– Alle andre modeller: 297 mm

For INCHES: 5,83 til 
14,00 tommer

(standard)

– 120V-modellen: 11,00 tommer

– Alle andre modeller: 
11,69 tommer

Dette menupunkt vises kun, hvis 
PAPER SIZE er indstillet til 
CUSTOM.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Konfigurationsmenu – Oversigt4-16

PAPER 
TYPE

Indstillin-
ger

ANY/PLAIN PAPER/RECY-
CLED/THICK 1/THICK 2/
LABEL/ENVELOPE/POST-
CARD/LETTERHEAD/
GLOSSY 1/GLOSSY 2/SGL 
SIDE ONLY/SPECIAL 
PAPER

Vælg indstillingen for den type papir, der 
er lagt i bakke 1.

TRAY 2 PAPER 
SIZE

Indstillin-
ger

ANY/LETTER/EXECUTIVE/
A4/A5/A6/B5(JIS)/
B6(JIS)/GOVTLETTER/
STATEMENT/UK QUARTO/
16K/PHOTO 4×6/KAI 16/
KAI 32/CUSTOM

Vælg indstillingen for den størrelse papir, 
der er lagt i bakke 2.

Standardindstillingen for 
120V-modellen er LETTER. Stan-
dardindstillingen for alle andre 
modeller er A4.

Afhængigt af den valgte indstilling til
SYS DEFAULT MENU/
PAPER/UNIT OF MEASURE,
kan PHOTO 4×6 ændres til
PHOTO 10×15.
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CUSTOM 
SIZE

Specificer papirstørrelsen, når brugerdefi-
neret papir er lagt i bakke 2.

Indstillingsenheder kan skiftes mellem mil-
limeter og tommer med indstillingen SYS 
DEFAULT MENU/PAPER/UNIT OF 
MEASURE.

Indstillingsinterval for WIDTH

For MILLIMETERS: 92 til 216 mm

(standard)

– 120V-modellen: 216 mm

– Alle andre modeller: 210 mm

For INCHES: 3,63 til 8,50 tommer

(standard)

– 120V-modellen: 8,50 tommer

– Alle andre modeller: 8,26 tommer

Indstillingsinterval for LENGTH

For MILLIMETERS: 148 til 297 mm

(standard)

– 120V-modellen: 279 mm

– Alle andre modeller: 297 mm

For INCHES: 5,83 til 
11,69 tommer

(standard)

– 120V-modellen: 11,00 tommer

– Alle andre modeller: 
11,69 tommer

Dette menupunkt vises kun, hvis 
PAPER SIZE er indstillet til 
CUSTOM.
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PAPER 
TYPE

Indstillin-
ger

ANY/PLAIN PAPER/RECY-
CLED/THICK 1/THICK 2/
LABEL/POSTCARD/LET-
TERHEAD/GLOSSY 1/
GLOSSY 2/SGL SIDE 
ONLY/SPECIAL PAPER

Vælg indstillingen for den type papir, der 
er lagt i bakke 2.

TRAY 3 PAPER 
SIZE

Størrelsen på papir (Letter, Legal, Govern-
ment Legal, Executive, A4 eller B5(JIS)), 
der er ilagt i bakke 3, angives.

Dette menupunkt viser kun den aktuelle 
indstilling. Denne indstilling kan ikke 
ændres.

PAPER 
TYPE

Indstillin-
ger

ANY/PLAIN PAPER/RECY-
CLED/SGL SIDE ONLY/
SPECIAL PAPER

Vælg indstillingen for den type papir, der 
er lagt i bakke 3.

TRAY 
CHAINING

Indstillin-
ger

ON / OFF

Hvis der vælges ON, og den angivne bakke løber tør 
for papir under udskrivning, bliver en bakke fyldt op 
med papir af den samme størrelse automatisk valgt, 
så udskrivningen kan fortsætte.

Hvis der vælges OFF, og den angivne bakke løber tør 
for papir, vil udskrivningen standse.

TRAY 
MAPPING

TRAY 
MAP-
PING 
MODE

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om funktionen Tray Mapping bru-
ges.
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LOGI-
CAL 
TRAY 
0-9

Indstillin-
ger

PHYSICAL TRAY1/
PHYSICAL TRAY2/
PHYSICAL TRAY3

Vælg den bakke, der bruges til udskriv-
ning, når et udskriftsjob hentes fra en 
anden producents printerdriver. 

Standardindstillingen for LOGICAL 
TRAY 1 er PHYSICAL TRAY1. Stan-
dardindstillingen for alle andre regioner er 
PHYSICAL TRAY2.

PHYSICAL TRAY3 vises kun, hvis 
den nedre indføringsenhed PF-P07 
er installeret som ekstraudstyr.

DUPLEX Indstillinger OFF/LONG EDGE/SHORT EDGE

Hvis der vælges LONG EDGE, bliver sider skrevet ud på begge 
sider af papiret til indbinding langs den lange kant.

Hvis der vælges SHORT EDGE, bliver sider skrevet ud på begge 
sider af papiret til indbinding langs den korte kant.

Den indstilling, der er angivet i printerdriveren, vil overskrive 
denne menuindstilling.

Kun for magicolor 4750DN

COPIES Indstillinger 1-9999

Angiv antal kopier, der skal udskrives.

Den indstilling, der er angivet i printerdriveren, vil overskrive 
denne menuindstilling.

COLLATE Indstillinger ON/OFF

Hvis der vælges ON, udskrives alle sider i dokumentet, før næste 
kopi udskrives.

Hvis der vælges OFF, udskrives alle kopier af dokumentet ikke 
separat.

Den indstilling, der er angivet i printerdriveren, vil overskrive 
denne menuindstilling.

Dette menupunkt vises kun, hvis harddisksættet HD-P03 
eller et CompactFlash-kort er installeret som ekstraudstyr.
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QUALITY MENU

Fra denne menu kan du specificere indstillinger for udskriftskvalitet.

TEXT PRINTING

COLOR MODE

BRIGHTNESS

HALFTONE

QUALITY MENU

IMAGE PRINTING

GRAPHICS 
PRINTING

IMAGE PRINTING

PCL SETTING CONTRAST

TEXT PRINTING

EDGE 
ENHANCEMENT

IMAGE PRINTING

GRAPHICS 
PRINTING

EDGE STRENGTH

ECONOMY PRINT

RGB SOURCE

RGB INTENT

RGB GRAY
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TEXT PRINTING RGB SOURCE

RGB INTENT

RGB GRAY

PS SETTING IMAGE PRINTING RGB SOURCE

RGB INTENT

RGB GRAY

DESTINATION 
PROF

GRAPHICS 
PRINTING

RGB SOURCE

RGB INTENT

RGB GRAY

TEXT PRINTING RGB SOURCE

RGB INTENT

RGB GRAY

DESTINATION 
PROF

GRAPHICS 
PRINTING

RGB SOURCE

RGB INTENT

RGB GRAY

DESTINATION 
PROF
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Hvis SYS DEFAULT MENU/SECURITY/LOCK PANEL er indstillet til 
ON, så skal adgangskoden indtastes for at indholdet af QUALITY 
MENU kan vises.
For detaljer vedrørende LOCK PANEL se "SYS DEFAULT MENU" på 
side 4-49.

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

COLOR 
MODE

Indstillinger COLOR/GRAYSCALE

Hvis der vælges COLOR, udskrives siderne i farve.

Hvis der vælges GRAYSCALE, udskrives siderne i sort/
hvid.

Den farvefunktionsindstilling, der er angivet fra prin-
terdriveren har prioritet over den indstilling, der er 
angivet for menupunktet.

BRIGHT-
NESS

Indstillinger -15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/
+15%

Lysstyrken af det udskrevne billede kan justeres.

SIMULATION PROF

SIMULATION 
INTENT

CMYK GRAY

SIMULATION

TONE CALIBRATION

AIDC PROCESS

CALIBRATION

COLOR 
SEPARATION

CMYK DENSITY

BLACK

CYAN

MAGENTA

YELLOW
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HALFTONE IMAGE 
PRINTING

Indstillin-
ger

LINE ART/DETAIL/
SMOOTH

Vælg, hvordan halvtoner i billeder 
gengives.

Hvis der vælges LINE ART, vil halvtoner 
blive gengivet med høj præcision.

Hvis der vælges DETAIL, vil halvtoner 
blive gengivet med detaljer.

Hvis der vælges SMOOTH, vil halvtoner 
blive gengivet udjævnet.

TEXT 
PRINTING

Indstillin-
ger

LINE ART/DETAIL/
SMOOTH

Vælg, hvordan halvtoner i tekst gengives.

Hvis der vælges LINE ART, vil halvtoner 
blive gengivet med høj præcision.

Hvis der vælges DETAIL, vil halvtoner 
blive gengivet med detaljer.

Hvis der vælges SMOOTH, vil halvtoner 
blive gengivet udjævnet.

GRAPHICS 
PRINTING

Indstillin-
ger

LINE ART/DETAIL/
SMOOTH

Vælg, hvordan halvtoner i grafik gengives.

Hvis der vælges LINE ART, vil halvtoner 
blive gengivet med høj præcision.

Hvis der vælges DETAIL, vil halvtoner 
blive gengivet med detaljer.

Hvis der vælges SMOOTH, vil halvtoner 
blive gengivet udjævnet.
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EDGE 
ENHANCE-
MENT

IMAGE 
PRINTING

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om billedkanter fremhæves.

Hvis der vælges ON, fremhæves kan-
terne.

Hvis der vælges OFF, fremhæves kan-
terne ikke.

Hvis ECONOMY PRINT er indstil-
let til ON, kan kanterne ikke frem-
hæves.

TEXT 
PRINTING

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om tekstkanter fremhæves.

Hvis der vælges ON, fremhæves kan-
terne.

Hvis der vælges OFF, fremhæves kan-
terne ikke.

Hvis ECONOMY PRINT er indstil-
let til ON, kan kanterne ikke frem-
hæves.

GRAPHICS 
PRINTING

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om grafiske kanter fremhæves.

Hvis der vælges ON, fremhæves kan-
terne.

Hvis der vælges OFF, fremhæves kan-
terne ikke.

Hvis ECONOMY PRINT er indstil-
let til ON, kan kanterne ikke 
fremhæves.
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EDGE 
STRENGTH

Indstillinger OFF/LOW/MIDDLE/HIGH

Vælg den ønskede mængde, som kanterne fremhæves 
med.

Hvis der vælges OFF, fremhæves kanterne ikke.

Hvis der vælges LOW, fremhæves kanterne lidt.

Hvis der vælges MIDDLE, fremhæves kanterne lidt mere.

Hvis der vælges HIGH, fremhæves kanterne meget.

Hvis der vælges OFF, fremhæves kanterne ikke, selv 
om menupunktet EDGE ENHANCEMENT er indstillet 
til ON.

ECONOMY 
PRINT

Indstillinger ON/OFF

Vælg, om grafik skal udskrives med reduceret tæthed ved 
at reducere mængden af toner, der bruges.

Hvis der vælges ON, bliver mængden af toner, der bruges, 
reduceret ved udskrivning.

Hvis der vælges OFF, bliver mængden af toner, der bruges, 
ikke reduceret ved udskrivning.

Hvis der vælges ON, fremhæves kanterne ikke, selv 
om IMAGE PRINTING og GRAPHICS 
PRINTING på menupunktet EDGE 
ENHANCEMENT er indstillet til ON.
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PCL 
SETTING

CONTRAST Indstillin-
ger

-15%/-10%/-5%/0%/
+5%/+10%/+15%

Kontrasten i billedet kan justeres.

IMAGE 
PRINTING

RGB 
SOURCE

Indstillin-
ger

DEVICE COLOR/
sRGB

Specificer farvepladsen for 
RGB-billeddata.

Hvis der vælges DEVICE 
COLOR, specificeres ingen far-
veplads.

RGB 
INTENT

Indstillin-
ger

VIVID/
PHOTOGRAPHIC

Specificer de egenskaber, der 
skal bruges ved konvertering 
af RGB-billeddata til 
CMYK-data.

Hvis der vælges VIVID, gen-
gives levende output.

Hvis der vælges 
PHOTOGRAPHIC, gengives et 
lysere output.
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RGB 
GRAY

Indstillin-
ger

COMPOSITE 
BLACK/BLACK 
AND GRAY/
BLACK ONLY

Specificer, hvordan sort og grå 
gengives i RGB-billeddata.

Hvis der vælges COMPOSITE 
BLACK, gengives sort med 
CMYK-farver.

Hvis der vælges BLACK AND 
GRAY, gengives sort og grå 
kun som sort.

Hvis der vælges BLACK 
ONLY, gengives sort med sort.

TEXT
PRINTING

RGB 
SOURCE

Indstillin-
ger

DEVICE COLOR/
sRGB

Specificer farvepladsen for 
RGB-tekstdata.

Hvis der vælges DEVICE 
COLOR, specificeres ingen 
farveplads.
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RGB 
INTENT

Indstillin-
ger

VIVID/
PHOTOGRAPHIC

Specificer de egenskaber, der 
skal bruges ved konvertering 
af RGB-tekstdata til 
CMYK-data.

Hvis der vælges VIVID, gen-
gives levende output.

Hvis der vælges 
PHOTOGRAPHIC, gengives et 
lysere output.

RGB 
GRAY

Indstillin-
ger

COMPOSITE 
BLACK/BLACK 
AND GRAY/
BLACK ONLY

Specificer, hvordan sort og grå 
gengives i RGB-tekstdata.

Hvis der vælges COMPO-
SITE BLACK, gengives sort 
med CMYK-farver.

Hvis der vælges BLACK AND 
GRAY, gengives sort og grå 
kun som sort.

Hvis der vælges BLACK 
ONLY, gengives sort med sort.

GRAPHICS 
PRINTING

RGB 
SOURCE

Indstillin-
ger

DEVICE COLOR/
sRGB

Specificer farvepladsen for 
RGB GRAPHICS-data.

Hvis der vælges DEVICE 
COLOR, specificeres ingen 
farveplads.
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RGB 
INTENT

Indstillin-
ger

VIVID/
PHOTOGRAPHIC

Specificer de egenskaber, der 
skal bruges ved konvertering 
af RGB GRAPHICS-data til 
CMYK-data.

Hvis der vælges VIVID, gen-
gives levende output.

Hvis der vælges 
PHOTOGRAPHIC, gengives et 
lysere output.

RGB 
GRAY

Indstillin-
ger

COMPOSITE 
BLACK/BLACK 
AND GRAY/
BLACK ONLY

Specificer, hvordan sort og grå 
gengives i RGB GRA-
PHICS-data.

Hvis der vælges COMPOSITE 
BLACK, gengives sort med 
CMYK-farver.

Hvis der vælges BLACK AND 
GRAY, gengives sort og grå 
kun som sort.

Hvis der vælges BLACK 
ONLY, gengives sort med sort.
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PS 
SETTINGS

IMAGE 
PRINTING

RGB 
SOURCE

Indstillin-
ger

DEVICE COLOR/
sRGB/
AppleRGB/
AdobeRGB1998/
ColorMatchRGB/
BlueAdjustRGB

Specificer farvepladsen for 
RGB-billeddata.

Hvis der vælges DEVICE 
COLOR, specificeres ingen 
farveplads.

RGB-kildeprofiler, der down-
loades med Download Mana-
ger eller PageScope Web 
Connection, findes som RGB 
SOURCE.

RGB 
INTENT

Indstillin-
ger

VIVID/
PHOTOGRAPHIC/
RELATIVE 
COLOR/
ABSOLUTE 
COLOR

Specificer de egenskaber, der 
skal bruges ved konvertering 
af RGB-billeddata til 
CMYK-data.

Hvis der vælges VIVID, gen-
gives levende output.

Hvis der vælges 
PHOTOGRAPHIC, gengives et 
lysere output.

Hvis der vælges RELATIVE 
COLOR, anvendes relativ farve 
til RGB-kildeprofilen.

Hvis der vælges ABSOLUTE 
COLOR, anvendes absolut 
farve til RGB-kildeprofilen.
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RGB 
GRAY

Indstillin-
ger

COMPOSITE 
BLACK/BLACK 
AND GRAY/
BLACK ONLY

Specificer, hvordan sort og grå 
gengives i RGB-billeddata.

Hvis der vælges COMPOSITE 
BLACK, gengives sort med 
CMYK-farver.

Hvis der vælges BLACK AND 
GRAY, gengives sort og grå 
kun som sort.

Hvis der vælges BLACK 
ONLY, gengives sort med sort.

DESTI-
NATION 
PROF

Indstillin-
ger

AUTO

Specificer destinationsprofilen.

Hvis der vælges AUTO, vælges 
en destinationsprofil, som prin-
teren automatisk tilpasser 
baseret på en kombination af 
den specificerede farvematch, 
halvtoner og andre profiler.

Destinationsprofiler, der down-
loades med Download Mana-
ger eller PageScope Web 
Connection, findes som 
DESTINATION PROF.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Konfigurationsmenu – Oversigt4-32

TEXT
PRINTING

RGB 
SOURCE

Indstillin-
ger

DEVICE COLOR/
sRGB/
AppleRGB/
AdobeRGB1998/
ColorMatchRGB/
BlueAdjustRGB

Specificer farvepladsen for 
RGB-tekstdata.

Hvis der vælges DEVICE 
COLOR, specificeres ingen far-
veplads.

RGB-kildeprofiler, der down-
loades med Download Mana-
ger eller PageScope Web 
Connection, findes som RGB 
SOURCE.

RGB 
INTENT

Indstillin-
ger

VIVID/PHOTO-
GRAPHIC/
RELATIVE 
COLOR/
ABSOLUTE 
COLOR

Specificer de egenskaber, der 
skal bruges ved konvertering 
af RGB-tekstdata til 
CMYK-data.

Hvis der vælges VIVID, gen-
gives levende output.

Hvis der vælges 
PHOTOGRAPHIC, gengives et 
lysere output.

Hvis der vælges RELATIVE 
COLOR, anvendes relativ farve 
til RGB-kildeprofilen.

Hvis der vælges ABSOLUTE 
COLOR, anvendes absolut 
farve til RGB-kildeprofilen.
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RGB 
GRAY

Indstillin-
ger

COMPOSITE 
BLACK/BLACK 
AND GRAY/
BLACK ONLY

Specificer, hvordan sort og grå 
gengives i RGB-tekstdata.

Hvis der vælges COMPOSITE 
BLACK, gengives sort med 
CMYK-farver.

Hvis der vælges BLACK AND 
GRAY, gengives sort og grå 
kun som sort.

Hvis der vælges BLACK 
ONLY, gengives sort med sort.

DESTI-
NATION 
PROF

Indstillin-
ger

AUTO

Specificer destinationsprofilen.

Hvis der vælges AUTO, vælges 
en destinationsprofil, som prin-
teren automatisk tilpasser 
baseret på en kombination af 
den specificerede farvematch, 
halvtoner og andre profiler.

Destinationsprofiler, der down-
loades med Download Mana-
ger eller PageScope Web 
Connection, findes som 
DESTINATION PROF.
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GRAPHICS 
PRINTING

RGB 
SOURCE

Indstillin-
ger

DEVICE COLOR/
sRGB/
AppleRGB/
AdobeRGB1998/
ColorMatchRGB/
BlueAdjustRGB

Specificer farvepladsen for 
RGB-billeddata.

Hvis der vælges DEVICE 
COLOR, specificeres ingen far-
veplads.

RGB-kildeprofiler, der down-
loades med Download Mana-
ger eller PageScope Web 
Connection, findes som RGB 
SOURCE.

RGB 
INTENT

Indstillin-
ger

VIVID/
PHOTOGRAPHIC/
RELATIVE 
COLOR/
ABSOLUTE 
COLOR

Specificer de egenskaber, der 
skal bruges ved konvertering 
af RGB-billeddata til 
CMYK-data.

Hvis der vælges VIVID, gen-
gives levende output.

Hvis der vælges 
PHOTOGRAPHIC, gengives et 
lysere output.

Hvis der vælges RELATIVE 
COLOR, anvendes relativ farve 
til RGB-kildeprofilen.

Hvis der vælges ABSOLUTE 
COLOR, anvendes absolut 
farve til RGB-kildeprofilen.
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RGB 
GRAY

Indstillin-
ger

COMPOSITE 
BLACK/BLACK 
AND GRAY/
BLACK ONLY

Specificer, hvordan sort og grå 
gengives i RGB-billeddata.

Hvis der vælges COMPOSITE 
BLACK, gengives sort med 
CMYK-farver.

Hvis der vælges BLACK AND 
GRAY, gengives sort og grå 
kun som sort.

Hvis der vælges BLACK 
ONLY, gengives sort med sort.

DESTI-
NATION 
PROF

Indstillin-
ger

AUTO

Specificer destinationsprofilen.

Hvis der vælges AUTO, vælges 
en destinationsprofil, som prin-
teren automatisk tilpasser 
baseret på en kombination af 
den specificerede farvematch, 
halvtoner og andre profiler.

Destinationsprofiler, der down-
loades med Download Mana-
ger eller PageScope Web 
Connection, findes som 
DESTINATION PROF.
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SIMULATION SIMU-
LATION 
PROF

Indstillin-
ger

NONE/SWOP/
Euroscale/
Commercial-
Press/
JapanColor/
TOYO/DIC

Specificer simulationsprofilen.

Hvis der vælges NONE, specifi-
ceres ingen simulationsprofil.

Simulationsprofiler, der down-
loades med Download Mana-
ger eller PageScope Web 
Connection, findes som SIMU-
LATION PROF.

SIMU-
LATION 
INTENT

Indstillin-
ger

RELATIVE 
COLOR/
ABSOLUTE 
COLOR

Specificer egenskaberne for 
simulationsprofilen.

Hvis der vælges RELATIVE 
COLOR, anvendes relativ farve 
til simulationsprofilen.

Hvis der vælges ABSOLUTE 
COLOR, anvendes absolut 
farve til simulationsprofilen.
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CMYK 
GRAY

Indstillin-
ger

COMPOSITE 
BLACK/BLACK 
AND GRAY/
BLACK ONLY

Specificer, hvordan sort og grå 
gengives ved hjælp af de fire 
CMYK-farver.

Hvis der vælges COMPOSITE 
BLACK, gengives sort med 
CMYK-farver.

Hvis der vælges BLACK AND 
GRAY, gengives sort og grå 
kun som sort.

Hvis der vælges BLACK 
ONLY, gengives sort med sort.

CALIBRA-
TION

TONE 
CALIBRATION

Indstillin-
ger

ON/OFF

Hvis der vælges ON, anvendes billedju-
steringer.

Hvis der vælges OFF, anvendes billedju-
steringer ikke.

AIDC 
PROCESS

Indstillin-
ger

EXECUTE/CANCEL

Hvis der vælges EXECUTE, udføres bil-
ledjusteringer øjeblikkeligt.

Hvis der vælges CANCEL, udføres billed-
justeringer ikke.

Funktionen AIDC PROCESS for-
bruger toner.
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CMYK DEN-
SITY

CYAN/
MAGENTA/
YELLOW/
BLACK

HIGH-
LIGHT

Indstillin-
ger

-3/-2/
-1/0/
+1/+2/
+3

Tætheden af den 
fremhævede farve i 
billede kan justeres.

MIDDLE Indstillin-
ger

-3/-2/
-1/0/
+1/+2/
+3

Tætheden af mel-
lemfarven i billede 
kan justeres.

SHADOW Indstillin-
ger

-3/-2/
-1/0/
+1/+2/
+3

Tætheden af skyg-
gefarven i billede 
kan justeres.

COLOR 
SEPARA-
TION

Indstillinger ON/OFF

Hvis der vælges ON udføres farveadskillelse. Indholdet af 
en farveside adskilles i farvesiderne for gul, magenta, cyan 
og sort, og hver udskrives med sorte trin som individuelle 
sider. Udskriftsrækkefølgen er gul, magenta, cyan og deref-
ter sort.

Hvis der vælges OFF, udføres ingen farveadskillelse. En 
normal farveadskillelse udføres.
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MEMORY DIRECT

Fra denne menu kan du specificere indstillinger for funktionen "memory 
direct".

For detaljer vedrørende Memory Direct se "Memory Direct" på side 5-2.

Dette menupunkt vises, når harddisksættet HD-P03 er installeret som 
ekstraudstyr eller et CompactFlash-kort er installeret, og 
INTERFACE MENU/MEMORY DIRECT er indstillet til ENABLE.

Dette menupunkt vises ikke, hvis offentlig brugeradgang ikke er tilladt 
via godkendelsesindstillingerne. Yderligere detaljer om godkendel-
sesindstillingerne findes i Reference Guide på Utilities and 
Documentation-cd/dvd'en

* Dette menupunkt vises, når en USB-hukommelsesenhed er sat i 
USB-hukommelsesporten.

Hvis SYS DEFAULT MENU/SECURITY/LOCK PANEL er indstillet til 
ON, så skal adgangskoden indtastes for at indholdet af MEMORY 
DIRECT kan vises.
For detaljer vedrørende LOCK PANEL se "SYS DEFAULT MENU" på 
side 4-49.

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

LIST 
OF 
FILES

Vælg den fil, du vil skrive ud, og tryk så på tasten Menu/Select.

Hvis den fil, der skal skrives ud, ligger i en mappe, skal du vælge 
mappen og derefter trykke på tasten Menu/Select.

Der kan maksimalt vises 99 mapper og filer.

Tomme mapper vises ikke.

Indstillinger PRINT

LIST OF FILES*

TYPE OF FILES

MEMORY DIRECT
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Vælg denne indstilling for at udskrive en fil.

Indstillinger CANCEL

Vælg denne indstilling for at standse udskrivningen og returnere 
til fillisten.

Letter/
A4

Indstillin-
ger

LETTER, LEGAL, EXECUTIVE, A4, 
A5, A6, B5(JIS), B6(JIS), GOVT 
LETTER, STATEMENT, FOLIO, SP 
FOLIO, UK QUARTO, FOOLSCAP, 
GOVT LEGAL, 16K, PHOTO 4×6, KAI 
16, KAI 32, ENV C6, ENV DL, ENV 
MONARCH, ENV CHOU#3, ENV 
CHOU#4, B5(ISO), ENV #10, 
JPOST, JPOST-D, 8 1/8×13 1/4, 8 
1/2×13 1/2, CUSTOM

Skift størrelsen på papiret.

Standardindstillingen for 120V-modellen er 
LETTER. Standardindstillingen for alle andre 
modeller er A4.

Afhængigt af den valgte indstilling til SYS 
DEFAULT MENU/PAPER/UNIT OF 
MEASURE, kan PHOTO 4×6 ændres til 
PHOTO 10×15.

Dette menupunkt vises ikke, hvis den valgte 
fil er PDF- og XPS-fil.
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DUPLEX:
OFF

COPIES: 
1

Indstillin-
ger

OFF/LONG EDGE/SHORT EDGE

Vælg, om der skal gennemføres 
duplex-udskrivning.

Hvis der vælges OFF, udføres ingen duplex-
udskrivning.

Hvis der vælges LONG EDGE, bliver siden skrevet 
ud på begge sider af papiret til indbinding langs den 
lange kant.

Hvis der vælges SHORT EDGE, bliver siden skre-
vet ud på begge sider af papiret til indbinding langs 
den korte kant.

Kun for magicolor 4750DN

Indstillin-
ger

1-9999

Angiv antallet af kopier, der skal udskrives (mellem 
1 og 9999).

COLLATE Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om kopierne skal sorteres.

Hvis ON vælges, udføres sorteret udskrivning.

Hvis der vælges OFF, udføres ingen sorteret 
udskrivning.

Dette menupunkt vises kun, hvis 
harddisksættet HD-P03 eller et 
CompactFlash-kort er installeret som 
ekstraudstyr.

TYPE 
OF 
FILES

Indstillinger PDF,XPS,JPEG,TIFF/PDF,XPS

Vælg den type filer, der skal vises.
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INTERFACE MENU

Fra denne menu kan interfaceindstillinger specificeres.

Genstart printeren efter ændring af indstillinger i menuen ETHERNET.

SUBNET MASK*

DEFAULT 
GATEWAY*

HTTP*

FTP*

TCP/IP ENABLE

IP ADDRESS*

JOB TIMEOUT

ETHERNET

INTERFACE MENU

MEMORY 
DIRECT**

ARP/PING*

TELNET*

BONJOUR*

DYNAMIC DNS*

IPP*

DHCP*

BOOTP*

ENABLE

ENABLE

ENABLE

ENABLE

ENABLE
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* Dette menupunkt vises, når INTERFACE MENU/ETHERNET/
TCP/IP/ENABLE er indstillet til YES.
** Dette menupunkt vises kun, hvis harddisksættet HD-P03 eller et 
CompactFlash-kort er installeret som ekstraudstyr.
*** Dette menupunkt vises kun, når INTERFACE MENU/ETHERNET/
TCP/IP/RAW PORT/ENABLE er indstillet til YES.
**** Dette menupunkt vises kun, når INTERFACE MENU/ETHERNET/
TCP/IP/IPv6/ENABLE er indstillet til YES.

SNMP*

WSD PRINT*

IPSEC*

ENABLE

ENABLE

SLP*

SMTP*

NETWARE

APPLETALK

SPEED/
DUPLEX

IP ADDRESS 
FILTER*

IEEE802.1X

IPv6*

ENABLE

RAW PORT*

ENABLE

BIDIREC-
TIONAL***

ENABLE

ENABLE

ENABLE

ENABLE

ENABLE

ACCESS 
PERMISSION

ACCESS 
REFUSE

ENABLE

LINK 
LOCAL****

GLOBAL 
ADDRESS****

AUTO 
SETTING****

GATEWAY 
ADDRESS****
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Hvis SYS DEFAULT MENU/SECURITY/LOCK PANEL er indstillet til 
ON, så skal adgangskoden indtastes for at indholdet af INTERFACE 
MENU kan vises.
For detaljer vedrørende LOCK PANEL se "SYS DEFAULT MENU" på 
side 4-49.

Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

JOB 
TIME-
OUT

Indstillinger 5 sekunder-15 sekunder-300 sekunder

Angiv timeout-interval for et udskriftsjob, der modtages.

ETHER-
NET

TCP/IP ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, er TCP/IP aktiveret.

Hvis der vælges NO, er TCP/IP ikke 
aktiveret.

IP 
ADDRESS

Indstilling 000.000.000.000

Indstil IP-adressen for denne printer på 
netværket.

Brug tasterne , ,  og  til at 
specificere værdien.

Hvis IP-adressen specificeres manuelt, 
indstilles, DHCP, BOOTP og ARP/PING 
automatisk til OFF.

SUBNET 
MASK

Indstilling 000.000.000.000

Angiv undernetmaske til netværket. Brug 

tasterne , ,  og  til at 
specificere værdien.

DEFAULT 
GATEWAY

Indstilling 000.000.000.000

Angiv IP-adressen på routeren, hvis der er 

en på netværket. Brug tasterne , , 

 og  til at specificere værdien.

DHCP 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.
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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.

HTTP ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
HTTP.

Hvis der vælges NO, er HTTP 
deaktiveret.

FTP ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
FTP.

Hvis der vælges NO, er FTP 
deaktiveret.

TELNET Indstillinger ENABLE/DISABLE

Vælg, om Telnet-transmissioner skal 
aktiveres eller deaktiveres.

Når der vælges ENABLE, er Telnet-trans-
missioner aktiveret.

Når der vælges DISABLE, er Tel-
net-transmissioner ikke aktiveret.

BONJOUR ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
Bonjour.

Hvis der vælges NO, er Bonjour 
deaktiveret.
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DYNAMIC 
DNS

ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
Dynamic DNS.

Hvis der vælges NO, er Dyna-
mic DNS deaktiveret.

IPP ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
IPP.

Hvis der vælges NO, er IPP 
deaktiveret.

Hvis HTTP/ENABLE er 
indstillet til NO, så kan 
IPP ikke indstilles.

RAW 
PORT

ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
Raw Port.

Hvis der vælges NO, er Raw 
Port ikke aktiveret.

BIDI-
REC-
TIONAL

Indstillinger ON/OFF

Hvis der vælges ON, er Raw 
port-transmissioner aktiveret.

Hvis der vælges OFF, er Raw 
port-transmissioner 
deaktiveret.

SLP ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
SLP.

Hvis der vælges NO, er SLP 
deaktiveret.

SMTP ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
SMTP.

Hvis der vælges NO, er SMTP 
aktiveret.
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SNMP ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
SNMP.

Hvis der vælges NO, er SNMP 
deaktiveret.

WSD 
PRINT

ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
WSD print.

Hvis der vælges NO, er WSD 
print deaktiveret.

IPSEC ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
IPSEC.

Hvis der vælges NO, er IPSEC 
deaktiveret.

IP 
ADDRESS 
FILTER

ACCESS 
PER-
MIS-
SION

Indstillinger ENABLE/
DISABLED

Vælg, om adgangstilladelse 
skal aktiveres eller deaktiveres.

Hvis der vælges ENABLE, akti-
veres adgangstilladelse.

Hvis der vælges DISABLE, 
deaktiveres adgangstilladelse.

ACCESS 
REFUSE

Indstillinger ENABLE/
DISABLED

Vælg, om adgangsblokering 
skal aktiveres eller deaktiveres.

Hvis der vælges ENABLE, akti-
veres adgangsblokering.

Hvis der vælges DISABLE, 
deaktiveres adgangsblokering.

IPv6 ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
IPSEC.

Hvis der vælges NO, aktiveres 
IPSEC ikke.
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AUTO 
SET-
TING

Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
automatisk konfiguration af 
IPv6.

Hvis der vælges NO, deaktive-
res automatisk konfiguration af 
IPv6.

LINK 
LOCAL

Viser Link Lokal-adressen

GLOBAL
ADDRESS

Viser den globale adresse.

GATE-
WAY 
ADDRESS

Viser gateway-adressen.

NETWARE ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres NetWare.

Hvis der vælges NO, deaktiveres NetWare.

APPLE
TALK

ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres AppleTalk.

Hvis der vælges NO, deaktiveres 
AppleTalk.

SPEED/
DUPLEX

Indstillinger AUTO/10BASE FULL/10BASE 
HALF/100BASE FULL/100BASE 
HALF/1000BASE FULL

Angiv transmissionshastigheden for netværket og 
transmissionsmetoden for tovejstransmission.

IEEE 
802.1X

ENABLE Indstillinger YES/NO

Hvis der vælges YES, aktiveres 
IEEE 802.1X.

Hvis der vælges NO, aktiveres IEEE 802.1X 
ikke.

MEMORY 
DIRECT

Indstillinger ENABLE/DISABLE

Vælg, om Memory Direct-udskrivning skal aktiveres eller 
deaktiveres.

Hvis der vælges ENABLE, aktiveres Memory Direct-udskrivning.

Hvis der vælges DISABLE, deaktiveres Memory Direct-udskrivning.
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SYS DEFAULT MENU

Fra denne menu kan indstillinger specificeres til justering af printerens drift, 
f.eks. skærmsprog i meddelelsesvinduet og tid, før maskinen går i ener-
gisparetilstand.

LANGUAGE

EMULATION DEF.
EMULATION

POSTSCRIPT WAIT 
TIMEOUT

PS ERROR 
PAGE

PS PROTOCOL

PCL CR/LF 
MAPPING

LINES PER 
PAGE

FONT SOURCE FONT NUMBER

PITCH SIZE
(POINT SIZE)

SYMBOL SET

PAPER DEFAULT 
PAPER

UNIT OF 
MEASURE

SYS DEFAULT MENU

PAPER SIZE

CUSTOM SIZE

PAPER TYPE

DIGITAL
SIGNATURE

XPS ERROR
PAGE

XPS*****

BLACK 
OVERPRINT

AUTO 
TRAPPING

GRAYSCALE 
PAGE
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LCD 
CONTRAST

SECURITY CHANGE 
PASSWORD

LOCK PANEL

CLOCK DATE 
(xx.xx.xx)

TIME

HDD FORMAT* USER AREA 
ONLY

ALL

ENERGY 
SAVER TIME**

MENU 
TIMEOUT

ENERGY 
SAVER

TIME ZONE

HOLD JOB 
TIMEOUT*

CARD 
FORMAT***

USER AREA 
ONLY

ALL

DO STARTUP 
PAGE

STARTUP 
OPTIONS

AUTO 
CONTINUE
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* Disse menupunkter vises kun, hvis harddisksættet HD-P03 er instal-
leret som ekstraudstyr.
** Dette menupunkt vises kun, når du vælger ON i menuen ENERGY 
SAVER.
*** Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et Compact-
Flash-kort som ekstraudstyr.
**** Dette menupunkt vises kun, hvis den nedre indføringsenhed 
PF-P07 er installeret som ekstraudstyr.
***** Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et harddisksæt 
HD-P03 eller et CompactFlash-kort som ekstraudstyr

Hvis SYS DEFAULT MENU/SECURITY/LOCK PANEL er indstillet til 
ON, så skal adgangskoden indtastes for at indholdet af SYS DEFAULT 
MENU kan vises.
For detaljer vedrørende LOCK PANEL se "SYS DEFAULT MENU" på 
side 4-49.

ENABLE 
WARNING

PAPER EMPTY TRAY1

TRAY2

TRAY3****

TONER LOW

I-UNIT LOW

RESTORE 
DEFAULTS

RESTORE 
NETWORK

RESTORE 
PRINTER

RESTORE ALL
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Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

LANG-
UAGE

Indstillin-
ger

ENGLISH/FRENCH/GERMAN/SPANISH/
ITALIAN/PORTUGUESE/CZECH/JAPANESE/
KOREAN/SIMPLIFIED CHINESE/
TRADITIONAL CHINESE/DUTCH/RUSSIAN/
POLISH

Displaysproget i meddelelsesvinduet kan ændres til det valgte 
sprog.

Sprogvalgene vises i meddelelsesvinduet på det tilsvarende 
sprog. F.eks. vises GERMAN som DEUTSCH.
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EMULA-
TION

DEF. 
EMULA-
TION

Indstillin-
ger

AUTO/POSTSCRIPT/PCL

Specificer printerens emuleringssprog.

Hvis der vælges AUTO, vil printeren automatisk 
vælge printeremuleringssproget fra datastrømmen.

POST-
SCRIPT

WAIT 
TIME
OUT

Indstillin-
ger

0-300

Specificer tid, før en fejl bestemmes til at 
være en PostScript-fejl.

Hvis der vælges 0, udføres ingen timeout.

PS 
ERROR 
PAGE

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om en fejlside udskrives, når der 
opstår en Postscrip-fejl eller ej.

PS 
PROTO-
COL

Indstillin-
ger

AUTO/NORMAL/BINARY

Specificer protokollen for datatransmissi-
oner med en PostScript-datastrøm.

Hvis der vælges AUTO, vil printeren auto-
matisk vælge gyldig protokol fra data-
strømmen.

AUTO 
TRAPPING

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om tilstødende farver udskrives 
ovenpå for at forhindre, hvide kanter rundt 
om billeder.

BLACK 
OVER-
PRINT

Indstillin-
ger

TEXT/GRAPHIC, TEXT, OFF

Angiv, om sorte motiver udskrives 
(ovenpå) en tilstødende farve for at forhin-
dre hvide kanter rundt om sorte karakterer 
eller figurer.

Hvis TEXT/GRAPHIC vælges, så anven-
des udskrivning med tryk ovenpå på tekst 
og grafik.

Hvis TEXT vælges, så anvendes udskriv-
ning med tryk ovenpå på tekst.
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PCL CR/LF 
MAP-
PING

Indstillin-
ger

CR=CR LF=LF/CR=CRLF 
LF=LF/CR=CR 
LF=LFCR/CR=CRLF 
LF=LFCR

Vælg definitionerne for CR/LF-koder i 
PCL-sproget.

LINES 
PER 
PAGE

Indstillin-
ger

5-60-128

Specificer antallet af linjer pr. side i 
PCL-sproget.

FONT 
SOURCE

FONT 
NUMBER

Indstillin-
ger

0-102

Specificer standardskrifttypen i 
PCL-sproget.

Skrifttypenumre, der vises, 
svarer til PCL-skrifttypelisten. 
Du kan finde yderligere oplys-
ninger om udskrivning af skrift-
typelisten under "PRINT 
MENU" på side 4-10.

PITCH 
SIZE
(POINT 
SIZE)

Indstillin-
ger

0,44-10,00-
99,99
(4,00-12,00-
999,75)

Specificer skrifttypestørrelsen i 
PCL-sproget.

Hvis den valgte FONT 
NUMBER er til en bitmap-skrift-
type, vises PITCH SIZE. 
Hvis det valgte FONT 
NUMBER er til en outline-skrift-
type, vises POINT SIZE.

SYMBOL 
SET

Specificer det symbolsæt, der 
bruges, i PCL-sproget.

Standardindstillingen er PC8.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Konfigurationsmenu – Oversigt 4-55

XPS DIGI-
TAL
SIGNA-
TURE

Indstillin-
ger

ENABLE/DISABLE

Vælg, om XPS-digital signaturer skal akti-
veres eller deaktiveres.

Hvis der vælges ENABLE, er XPS-digital 
signaturer aktiveret.

Hvis der vælges DISABLE, er XPS-digital 
signaturer deaktiveret.

XPS 
ERROR 
PAGE

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om der skal udskrives en fejlrapport 
eller ej, når der er sket en XPS-fejl.

Hvis der vælges ON, udskrives 
fejlrapporten.

Hvis der vælges OFF, udskrives fejlrap-
porten ikke.
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PAPER DEFAULT 
PAPER

PAPER 
SIZE

Indstillin-
ger

LETTER, LEGAL, EXECU-
TIVE, A4, A5, A6, B5(JIS), 
B6(JIS), GOVT LETTER, 
STATEMENT, FOLIO, SP 
FOLIO, UK QUARTO, 
FOOLSCAP, GOVT LEGAL, 
16K, PHOTO 4×6, KAI 16, 
KAI 32, ENV C6, ENV DL, 
ENV MONARCH, ENV 
CHOU#3, ENV CHOU#4, 
B5(ISO), ENV #10, JPOST, 
JPOST-D, 8 1/8×13 1/4, 8 
1/2×13 1/2, CUSTOM

Vælg den størrelse medier, der normalt 
bruges.

Standardindstillingen for 
120V-modellen er LETTER. Stan-
dardindstillingen for alle andre 
modeller er A4.

Afhængigt af den valgte indstilling 
til SYS DEFAULT MENU/
PAPER/UNIT OF MEASURE, 
kan PHOTO 4×6 ændres til 
PHOTO 10×15.
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CUSTOM 
SIZE

Specificer mediestørrelsen, når PAPER 
SIZE er indstillet til CUSTOM.

Indstillingsenheder kan skiftes mellem mil-
limeter og tommer med indstillingen SYS 
DEFAULT MENU/PAPER/UNIT OF 
MEASURE.

Indstillingsinterval for WIDTH

For MILLIMETERS: 92 til 216 mm

(standard)

– 120V-modellen: 216 mm

– Alle andre modeller: 210 mm

For INCHES: 3,63 til 8,50 tommer

(standard)

– 120V-modellen: 8,50 tommer

– Alle andre modeller: 8,26 tommer

Indstillingsinterval for LENGTH

For MILLIMETERS: 148 til 356 mm

(standard)

– 120V-modellen: 279 mm

– Alle andre modeller: 297 mm

For INCHES: 5,83 til 
14,00 tommer

(standard)

– 120V-modellen: 11,00 tommer

– Alle andre modeller: 
11,69 tommer
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PAPER 
TYPE

Indstillin-
ger

PLAIN PAPER/
RECYCLED/THICK 1/
THICK 2/LABEL/
ENVELOPE/POSTCARD/
LETTERHEAD/GLOSSY 1/
GLOSSY 2/SGL SIDE 
ONLY/SPECIAL PAPER

Vælg den type medier, der normalt bru-
ges.

UNIT 
OF 
MEA-
SURE

Indstillin-
ger

INCHES/MILLIMETERS

De enheder, der bruges til at specificere størrelsen 
på brugerdefinerede medier, kan skiftes mellem tom-
mer og millimeter.

Standardindstillingen for 120V-modellen er 
INCHES. Standardindstillingen for alle andre 
modeller er MILLIMETERS.

GRAY 
SCALE 
PAGE

Indstillin-
ger

AUTO/GRAYSCALE PRINT/COLOR PRINT

Specificer den operation, der skal udføres for sort/hvid-sider i 
et job, der er indstillet til farveudskrivning.

Hvis der vælges AUTO, udføres udskrivningen automatisk i 
overensstemmelse med den første side af jobbet.

Hvis der vælges GRAYSCALE PRINT, udføres sort/
hvid-udskrivning automatisk afhængigt af hver side.

Hvis der vælges COLOR PRINT, udføres farveudskrivning, 
selv på sort/hvid-sider.

STARTUP 
OPTIONS

DO 
START-
UP 
PAGE

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om der udskrives en startside eller ej, når prin-
teren tændes.
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AUTO 
CONTI-
NUE

Indstillin-
ger

ON/OFF

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, vil udskrivningen 
automatisk fortsætte efter ca. 10 sekunder under følgende 
betingelser. På dette tidspunkt vil udskrivningen blive udført, 
selv hvis mediestørrelsen er en anden.

Ingen medier: PAPER EMPTY (side 9-43)/TRAY EMPTY 
(side 9-44)

Forskellig mediestørrelse/type: PAPER ERROR (side 9-43)/
TRAY x PAPER ERR (side 9-45)

HOLD 
JOB 
TIME
OUT

Indstillin-
ger

DISABLE/1 hour/4 hours/1 day/
1 week

Specificer tidsperioden, indtil udskriftsjob, der er gemt på 
harddisken, slettes. Hvis der vælges DISABLE, bliver 
udskriftsjob ikke slettet inden for et bestemt tidsrum.

ENERGY 
SAVER

Indstillin-
ger

ON / OFF

Hvis der vælges ON, går maskinen i energisparetilstand i over-
ensstemmelse med tidslængden for ENERGY SAVER TIME.

Hvis der vælges OFF, vil maskinen ikke gå i energisparetil-
stand.

ENERGY 
SAVER 
TIME

Indstillin-
ger

5 minutes/6 minutes/7 minutes/
8 minutes/9 minutes/10 minutes/
11 minutes/12 minutes/13 minutes/
14 minutes/15 minutes/30 minutes/
1 hour/3 hours

Angiv tidsperioden, før maskinen går i energisparetilstand.

Dette menupunkt vises kun, hvis ENERGY SAVER er indstillet 
til ON.

MENU 
TIME
OUT

Indstillin-
ger

OFF/1 minute/2 minutes

Angiv tidsrummet, før statusskærmen vises, når der ikke udfø-
res nogen operation, mens en menu eller hjælpeskærm vises i 
meddelelsesvinduet. Hvis der vælges OFF, forekommer ingen 
timeout.
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LCD 
CON-
TRAST

Indstillin-
ger

-3/-2/-1/0/+1/+2/+3

Justerer kontrasten i meddelelsesvinduet.

Indstillingen for det mørkeste niveau er -3, og det lyseste 
niveau er +3.

SECU-
RITY

CHANGE 
PASS-
WORD

Angiv adgangskoden til låsning af kontrolpanelet.

Hvis adgangskoden er indstillet til 0000 (standard), 
er kontrolpanelet ikke låst. For at låse kontrolpanelet 
skal du sørge for at angive en adgangskode, der er 
forskellig fra 0000.

LOCK 
PANEL

Indstillin-
ger

OFF/MINIMUM/ON

Angiv, hvordan kontrolpanelet låses.

Hvis der vælges OFF, låses kontrolpanelet ikke.

Hvis der vælges MINIMUM beskyttes INTER-
FACE MENU og SYS DEFAULT MENU med en 
adgangskode.

Hvis der vælges ON, bliver alle menuer beskyttet 
med en adgangskode.

For at låse kontrolpanelet skal du sørge for at angive 
en adgangskode, der er forskellig fra 0000.

CLOCK DATE
(xx.xx.
xx)

Angiv datoen for printerens interne ur.

Datoen for Asien og Kina angives i rækkefølgen år, 
måned og derefter dag (ÅÅ.MM.DD).

Datoen for Nord- og Latinamerika angives i række-
følgen måned, dag og derefter år (MM.DD.ÅÅ).

Datoen for Europa angives i rækkefølgen dag, 
måned og derefter år (DD.MM.ÅÅ).

TIME Angiv tidspunktet for printerens interne ur.

TIME 
ZONE

Indstillin-
ger

-12:00-00:00-+13:00

Angiv tidszonen.

HDD 
FORMAT

USER 
AREA 
ONLY

Initialiser brugerområdet på harddisken. Når dette 
menupunkt vælges, genstartes printeren automatisk.

ALL Initialiser harddisken. Når dette menupunkt vælges, 
genstartes printeren automatisk.
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CARD 
FORMAT

USER 
AREA 
ONLY

Initialiser brugerområdet på CompactFlash-kortet. 
Når dette menupunkt vælges, genstartes printeren 
automatisk.

ALL Initialiser CompactFlash-kortet. Når dette menu-
punkt vælges, genstartes printeren automatisk.

RESTORE 
DEFAULTS

RESTORE 
NETWORK

Nulstil netværksindstillingerne til standard. Når dette 
menupunkt vælges, genstartes printeren automatisk.

RESTORE 
PRINTER

Nulstil printerindstillingerne til standard. Når dette 
menupunkt vælges, genstartes printeren automatisk.

RESTORE 
ALL

Nulstil alle indstillingerne til standard. Når dette 
menupunkt vælges, genstartes printeren automatisk.

ENABLE 
WARNING

PAPER 
EMPTY

TRAY1 Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om der vises en advarsel eller ej, 
når bakke 1 løber tør for medier.

TRAY2 Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om der vises en advarsel eller ej, 
når bakke 2 løber tør for medier.

TRAY3 Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om der vises en advarsel eller ej, 
når bakke 3 løber tør for medier.

TONER 
LOW

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om der vises en advarsel eller ej, når toneren 
er ved at løbe ud.

I-UNIT 
LOW

Indstillin-
ger

ON/OFF

Vælg, om der vises en advarselsmeddelelse eller ej, 
når billedenheden er ved at nå afslutningen på sin 
levetid.
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MAINTENANCE MENU

Fra denne menu kan vedligeholdelse på denne printer udføres.

For at bruge denne menu skal administratoradgangskoden indtastes.

ALIGNMENT TOP 
ADJUSTMENT

PLAIN PAPER

THICK

TRANSFER 
POWER

SIMPLEX PASS

MAINTENANCE MENU

PRINT MENU EVENT LOG

HALFTONE 64 CYAN 64/MAGENTA 64/
YELLOW 64/BLACK 64

CYAN 128/MAGENTA 128/
YELLOW 128/BLACK 128

CYAN 256/MAGENTA 256/
YELLOW 256/BLACK 256

HALFTONE 128

HALFTONE 256

GRADATION

THICK 2

ENVELOPE

LEFT 
ADJUSTMENT

LEFT ADJ 
TRAY 1-3

LEFT 
ADJ DUPLEX*

LEFT ADJ 
TRAY 1-3

PLAIN PAPER

THICK 2

POSTCARD

THICK 1
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IMG ADJ
THICK

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

THICK 1

POSTCARD

THICK 2

IMG ADJ
BLACK

LABEL

GLOSSY 1

GLOSSY 2

MANUAL 
DUPLEX

PLAIN PAPER

LABEL

GLOSSY 2

GLOSSY 1

ENVELOPE

ENGINE DIPSW ENGINE DIPSW 
1-28

FINE LINE 
ADJ

AIDC MODE

THICK MODE

ENVELOPE

MAIN SCAN 
ADJUST

MAIN SCAN 
PAGE

YELLOW

MAGENTA

CYAN

SCAN ADJUST 
VALUE
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* Dette menupunkt vises kun i magicolor 4750DN.

** Dette menupunkt vises, når en USB-hukommelsesenhed er sat i 
USB-hukommelsesporten.

SUPPLIES REPLACE TRANS. BELT

TRANS. 
ROLLER

FUSER UNIT

QUICK 
SETTING**

UPDATE 
SETTING

BACKUP 
SETTING

BACKUP TYPE
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Alle fabriksindstillingerne vises med fed.

PRINT 
MENU

EVENT 
LOG

Indstillinger PRINT/CANCEL

Udskriver begivenhedslogfilen.

HALF-
TONE 64

CYAN 
64/
MAGENTA 
64/
YELLOW 
64/
BLACK 
64

Indstillinger PRINT/CANCEL

Udskriver halvtonemønster vha. en skarp-
hed på 25% for hver CMYK-farve.

HALF-
TONE 
128

CYAN 
128/
MAGENTA 
128/
YELLOW 
128/
BLACK 
128

Indstillinger PRINT/CANCEL

Udskriver halvtonemønster vha. en skarp-
hed på 50% for hver CMYK-farve

HALF-
TONE 
256

CYAN 
256/
MAGENTA 
256/
YELLOW 
256/
BLACK 
256

Indstillinger PRINT/CANCEL

Udskriver halvtonemønster vha. en skarp-
hed på 100% for hver CMYK-farve.

GRADA-
TION

Indstillinger PRINT/CANCEL

Udskriver gradueringsmønster.

ALIGN-
MENT

TOP 
ADJUST
MENT

PLAIN 
PAPER

Indstillinger -15-15

Justerer topmargen for alm. papir ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet).
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THICK Indstillinger -15-15

Justerer topmargen for tykt papir ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet)

THICK 2 Indstillinger -15-15

Justerer topmargen for tykt 2 papir ved 
simplex-udskrivning (enkeltsidet).

ENVE-
LOPE

Indstillinger -15-15

Justerer topmargen for kuverter ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet)

LEFT 
ADJUST
MENT

LEFT 
ADJ 
TRAY1

Indstillinger -15-15

Justerer venstre margin for medier, der ind-
føres fra bakke 1 ved simplex-udskrivning 
(enkeltsidet).

LEFT 
ADJ 
TRAY2

Indstillinger -15-15

Justerer venstre margin for medier, der ind-
føres fra bakke 2 ved simplex-udskrivning 
(enkeltsidet).

LEFT 
ADJ 
TRAY3

Indstillinger -15-15

Justerer venstre margin for medier, der ind-
føres fra bakke 3 ved simplex-udskrivning 
(enkeltsidet).

LEFT 
ADJ 
DUPLEX

LEFT 
ADJ 
TRAY1

Indstillinger -15-15

Justerer venstre margin for medier, der ind-
føres fra bakke 1 ved duplex-udskrivning 
(dobbeltsidet).

LEFT 
ADJ 
TRAY2

Indstillinger -15-15

Justerer venstre margin for medier, der ind-
føres fra bakke 2 ved duplex-udskrivning 
(dobbeltsidet).

LEFT 
ADJ 
TRAY3

Indstillinger -15-15

Justerer venstre margin for medier, der ind-
føres fra bakke 3 ved duplex-udskrivning 
(dobbeltsidet).

Kun for magicolor 4750DN
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TRANS-
FER 
POWER

SIM-
PLEX 
PASS

PLAIN 
PAPER

Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet) 
på alm. papir.

THICK 1 Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet) 
på tykt 1 papir.

THICK 2 Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet) 
på tykt 2 papir.

POST-
CARD

Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet) 
på postkort.

ENVELOPE Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet) 
kuverter.

LABEL Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet) 
på etiketter.

GLOSSY 
1

Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet) 
på glittet 1 medier.

GLOSSY 
2

Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved sim-
plex-udskrivning (enkeltsidet) 
på glittet 2 medier.
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MANUAL 
DUPLEX

PLAIN 
PAPER

Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved duplex-udskriv-
ning (dobbeltsidet) på alm. 
papir

THICK 1 Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved duplex-udskriv-
ning (dobbeltsidet) på tykt 1 
papir.

THICK 2 Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved duplex-udskriv-
ning (dobbeltsidet) på tykt 2 
papir.

POST-
CARD

Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved duplex-udskriv-
ning (dobbeltsidet) på postkort.

ENVELO
PE

Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved duplex-udskriv-
ning (dobbeltsidet) på kuverter.

LABEL Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved duplex-udskriv-
ning (dobbeltsidet) på etiketter.

GLOSSY 
1

Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved duplex-udskriv-
ning (dobbeltsidet) på glittet 1 
medier.
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GLOSSY 
2

Indstillinger -8-7

Justerer 2. billedoverførselsout-
put (ATVC) ved duplex-udskriv-
ning (dobbeltsidet) på glittet 2 
medier.

IMG ADJ 
THICK

CYAN Indstillinger -5-0-5

Finjusterer skarpheden af cyan på billeder, 
der er udskrevet på tykt papir.

MAGENTA Indstillinger -5-0-5

Finjusterer skarpheden af magenta på bille-
der, der er udskrevet på tykt papir.

YELLOW Indstillinger -5-0-5

Finjusterer skarpheden af gul på billeder, 
der er udskrevet på tykt papir.

BLACK Indstillinger -5-0-5

Finjusterer skarpheden af sort på billeder, 
der er udskrevet på tykt papir.

IMG ADJ 
BLACK

Indstillinger -2-0-2

Finjusterer skarpheden på udskrevne billeder ved grå-
tone-udskrivning. 

FINE 
LINE 
ADJ

Indstillinger -3-0-2

Justerer hvor fint linjer skal gengives ved ændring af 
anvendt spænding (VC) på den elektrostatiske valse.

AIDC 
MODE

Indstillinger MODE 1 / MODE 2

Vælg funktionen AIDC.

MODE1: Standardfunktion

MODE2: Funktionen Low
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THICK 
MODE

Indstillinger QUALITY MODE / SPEED MODE

For at forhindre toneren i at klumpe sig sammen i 
fremkaldeenheden som følge af, at der køres med halv 
hastighed skal du vælge timing for fremdrift af fremkal-
deenheden ved fuld hastighed i et bestemt tidsrum, 
når der indføres tykt papir.

QUALITY MODE: Når der udskrives på tykt papir, så 
sættes udskrivningen regelmæssigt på pause, og 
fremkaldeenheden kører med fuld hastighed i et 
bestemt tidsrum. Eftersom udskrivningen sættes på 
pause, så påvirkes kvaliteten ikke; der kan imidlertid 
opstå en standby-tid på ca. 70 sekunder for hver 400 
sekunder eller lignende med kørsel ved halv hastig-
hed.

SPEED MODE: Når der udskrives på tykt papir, så er 
det kun fremdriften af fremkaldeenheden, der regel-
mæssigt skifter over til fuld hastighed i et bestemt 
tidsrum. Eftersom udskrivning fortsætter under kørsel 
på fuld hastighed, så påvirkes printkvaliteten let, men 
standby-tiden er kort.

ENGINE 
DIPSW

ENGINE 
DIPSW 
1-28

Indstillinger ON / OFF

Bruges til at ændre motorindstillingerne.

Normalt er der ikke behov for at ændre 
indstillingerne. Hvis det bliver nødvendigt at 
ændre indstillingerne, så følg instrukserne fra 
teknisk support.

MAIN 
SCAN 
ADJUST

MAIN 
SCAN 
PAGE

Indstillinger PRINT / CANCEL

Udskriv testmønster for finjustering af farveforholdene 
i hovedscanningsretningen.

SCAN 
ADJUST 
VALUE

YELLOW Indstillinger 42 - 0 - -42

Finjuster forholdet af gult i 
hovedscanningsretningen.

MAGENTA Indstillinger 42 - 0 - -42

Finjuster forholdet af magenta i 
hovedscanningsretningen.

CYAN Indstillinger 42 - 0 - -42

Finjuster forholdet af cyan i 
hovedscanningsretningen.
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SUPP-
LIES

RE-
PLACE

TRANS. 
BELT

Indstillinger YES/NO

Nulstiller overf.bæltetælleren.

TRANS. 
ROLLER

Indstillinger YES/NO

Nulstiller overføringsvalsetælleren.

FUSER 
UNIT

Indstillinger YES/NO

Nulstiller fikseringsenhedstælleren.

QUICK 
SET-
TING

UPDATE SETTING Opsæt-
ning

EXECUTE / CANCEL

Opdater printerindstillinger efter printerind-
stillingsdefinitionsfilen, der er gemt i 
USB-hukommelsesenheden.

Hvis der vælges EXECUTE, bliver printer-
indstillingerne opdateret.

Hvis der vælges CANCEL, bliver printerind-
stillingerne ikke opdateret.

BACKUP SETTING Backup EXECUTE / CANCEL

Gem som en definitionsfil de aktuelle prin-
terindstillingsoplysninger i USB-hukom-
melsesenheden.

Hvis der vælges EXECUTE, bliver printer-
indstillingerne gemt på en USB-hukommel-
sesenhed.

Hvis der vælges CANCEL, bliver indstillin-
gerne ikke gemt.

BACKUP TYPE Indstillinger ALL / NETWORK / PRINTER

Vælg de indstillinger, der skal gemmes på 
en USB-hukommelsesenhed.

Hvis ALL vælges, så gemmes 
printerindstillinger og netværksindstillinger 
på USB-hukommelsesenheden.

Hvis NETWORK vælges, gemmes 
netværksindstillingerne på 
USB-hukommelsesenheden.

Hvis PRINTER vælges, gemmes 
printerindstillingerne på 
USB-hukommelsesenheden.
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SERVICE MENU

Fra denne menu kan servicerepræsentanten justere printeren og udføre ved-
ligeholdelsesoperationer. Denne menu kan ikke anvendes af brugeren.
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Memory Direct

PDF-, XPS-, JPEG- og TIFF-filer, der er gemt på USB-hukommelsesenheder, 
kan udskrives ved at sætte USB-hukommelsesenheden ind i printeren.

Memory Direct kan kun bruges, hvis harddisksættet HD-P03 eller et 
CompactFlash-kort er installeret som ekstraudstyr.

Krypterede USB-hukommelsesenheder understøttes ikke.

Yderligere oplysninger om angivelse af indstillinger på kontrolpanelet 
findes under "MEMORY DIRECT" på side 4-39.

Udskrivning fra en tilsluttet USB-hukommelsesenhed

1 Sæt USB-hukommelsesenhe-
den i USB-hukommelsesporten.
Ikonet USB vises i øverste højre 
hjørne af meddelelsesvinduet, 
og menuen Memory Direct 
vises.

Selvom SYS DEFAULT 
MENU/SECURITY/LOCK 
PANEL er indstillet til ON, så 
kræves der ikke en 
adgangskode for menuen, 
der vises, når USB-hukom-
melsesenheden isættes.

2 Vælg LIST OF FILES, og tryk på tasten Menu/Select.

Når alle filer (PDF, XPS, JPEG og TIFF) vises, skal du vælge TYPE 
OF FILES og derefter trykke på tasten Menu/Select.

3 Marker den fil i fillisten, som du vil udskrive, og tryk derefter på tasten 
Menu/Select.
Hvis den fil, der skal skrives ud, ligger i en mappe, skal du vælge mappen 
og derefter trykke på tasten Menu/Select.

Der kan maksimalt vises 99 mapper og filer.

Der kan vises op til 8 mappeniveauer.
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4 Vælg PRINT, og tryk derefter på tasten Menu/Select.
Når udskrivningen er færdig, vises statusskærmen igen.

Indstillinger kan angives for papirstørrelse, duplex-udskrivning 
(kun magicolor 4750DN), antal kopier og sortering.

Fjern ikke USB-hukommelsesenheden fra USB-hukommelsespor-
ten under udskrivning ved Memory Direct.
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Mediespecifikationer

Hvilke typer og størrelser papir kan jeg lægge i printeren? 

Medie Mediestørrelse Bakke* Duplex** 
(2-sidet)Tommer Millimeter

Letter 8,5 x 11,0 215,9 x 279,4 1/2/3 Ja

Legal 8,5 x 14,0 215,9 x 355,6 1/3 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 1/2/3 Ja

A4 8,2 x 11,7 210,0 x 297,0 1/2/3 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 1/2/3 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 Ja

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 1/3 Ja

Fotostørrelse 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

8 1/2 x 13 1/2 8,5 x 13,5 215,9 x 342,9 1 Ja

8 1/8 x 13 1/4 8,125 x 13,25 206,4 x 336,6 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 Nej

Konvolut Chou #4 3,5 x 8,1 90,0 x 205,0 1 Nej

Custom Size 3,6-8,5 x 5,8-14,0 92,0-216,0 x 
148,0-356,0

1*** Ja****

Custom Size 3,6-8,5 x 5,8-11,7 92,0-216,0 x 
148,0-297,0

2 Ja*****

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Mediespecifikationer 6-3

For brugerdefinerede formater skal du bruge printerdriveren til at 
angive indstillingerne inden for de rammer, som er vist på forrige side.

Bemærk:  *Tray 1= Bakke til manuel indføring
Tray 3 = Nedre indføringsbakke PF-P07 (ekstraudstyr)

**Kun magicolor 4750DN
***Selvom den maksimale understøttede bredde er 216,0 mm (8,5"), så kan formatet Envelope 

DL (bredde: 220 mm (8,7")) indføres.
****Den mindst mulige størrelse for duplex-udskrivning (2-sidet) er 182,0 x 254,0 mm 

(7,2" x 10,0").
Den maksimale størrelse for duplex-udskrivning (2-sidet) er 216,0 x 356,0 mm (8,5" x 14,0").

*****Den mindst mulige størrelse for duplex-udskrivning (2-sidet) er 182,0 x 254,0 mm 
(7,2" x 10,0").
Den maksimale størrelse for duplex-udskrivning (2-sidet) er 216,0 x 297,0 mm (8,5" x 11,69").
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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 alm. 
papir) kan du udskrive et prøvetryk for at kontrollere kvaliteten på 
udskr. resultatet.

Alm. papir (genbrugspapir)

Brug papir, som er

Egnet til laserprintere for almindeligt papir, så som standard eller genbrugs-
papir.

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. varmetrykpa-
pir og varmetrykoverførselspapir) 

Koldtvandsoverføringspapir

Trykfølsomt

Specielt beregnet til inkjet-printere (så som ekstra fint papir, glanspapir, 
glansfilm og postkort)

Kapacitet Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Op til 100 ark, afhængig af papirvægten

Bakke 2 Op til 250 ark, afhængig af papirvægten
Bakke 3 Op til 500 ark, afhængig af papirvægten

Retning Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Forsiden nedad

Bakke 2/3 Udskriftssiden opad
Driver-

medie-

type 

Alm. papir (genbrug)

Vægt 60–90 g/m²
Duplex Se side 6-2 for understøttede størrelser.
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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

– Papir, der er blevet udskrevet på med en varmeoverføringsprinter

– Papir, der er blevet udskrevet på med en anden printer eller faxma-
skine

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
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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.

Kuverter

Udskriv kun på forsiden (adressesiden). 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 Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Bakke 2

Op til 20 tykke ark, afhængig af tykkelsen.

Bakke 3 Ikke understøttet
Retning Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Forsiden nedad

Bakke 2 Udskriftssiden opad
Driver-

medie-

type

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

Vægt 91–210 g/m²
Duplex Se side 100 for understøttede størrelser

Kapacitet Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Op til 10 Kuverter, afhængig af deres 
tykkelse

Bakke 2/3 Ikke understøttet
Retning Forsiden nedad
Driver-

medie-

type

Kuvert

Duplex Ikke understøttet
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Brug kuverter, som er

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

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. Brug etiketark, som er.

Kapacitet Bakke 1 

(Manuel ind-

føringsbakke)

Bakke 2

Op til 20 etiketark, afhængig af tykkelsen.

Bakke 3 Ikke understøttet
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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

Retning Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Forsiden nedad

Bakke 2 Udskriftssiden opad
Driver-

medie-

type

Etiket

Duplex Ikke understøttet

Fuldsideetiketter 
(uskårne)

Brug ikke OK at bruge

papir med skinnende bagside
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Brevpapir

Du kan udskrive fortløbende med brevhovede. Det kan dog påvirke indførin-
gen, afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder pro-
blemer, så stop den fortløbende udskrivning, og udskriv et ark ad gangen.

Se i dokumentationen for din applikation for yderligere oplysninger om 
udskrivning af brevhovede.

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 Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Bakke 2

Op til 20 ark, afhængig af størrelse og 
tykkelse

Bakke 3 Ikke understøttet
Retning Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Forsiden nedad

Bakke 2 Udskriftssiden opad
Driver-

medie-

type

Brevpapir

Duplex Ikke understøttet
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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.

Foldede eller krøllede

Kapacitet Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Bakke 2

Op til 20 postkort, afhængig af deres 
tykkelse

Bakke 3 Ikke understøttet
Retning Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Forsiden nedad

Bakke 2 Udskriftssiden opad
Driver-

medie-

type

Postkort

Duplex Ikke understøttet
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Glittede medier

Du kan udskrive fortløbende med glittede medier. Det kan dog påvirke indfø-
ringen, 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 glittede medier.

Kapacitet Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Bakke 2 

Op til 20 glittede ark, afhængig af tykkelsen.

Bakke 3 Ikke understøttet
Retning Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Forsiden nedad

Bakke 2 Udskriftssiden opad
Driver-

medie-

type

Glittet 1 (100–128 g/m²)

Glittet 2 (129–158 g/m²)

Vægt 100–158 g/m²
Duplex Ikke understøttet

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Medietyper6-12

Kun enkeltark

Kun tryk på den ene side.

Du kan udskrive fortløbende på enkeltark. 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.

Vælg denne indstilling, når papir, der ikke skal bruges til 2-sidet kopiering 
(f.ek.s når der allerede er trykt på den ene side) ilægges som alm. papir med 
en vægt på 60–90 g/m².

Brug kun enkeltark, der er

egnet til laserprintere for almindeligt papir, så som standard eller 
genbrugspapir.

Alm. papir, der er blevet udskrevet fra den samme printer

BRUG IKKE enkeltark, der ikke er

godkendt som alm. papir

Kapacitet Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Op til 100 ark, afhængig af papirvægten

Bakke 2 Op til 250 ark, afhængig af papirvægten
Bakke 3 Op til 500 ark, afhængig af papirvægten

Retning Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Forsiden nedad

Bakke 2/3 Udskriftssiden opad
Driver-

medie-

type 

Kun enkeltark (60–90 g/m²)

Vægt 60–90 g/m²
Duplex Ikke understøttet
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Specielt papir

Du kan udskrive fortløbende med specielt papir. Det kan dog påvirke indfø-
ringen, afhængig af papirkvaliteten og udskriftsmiljøet. Hvis der optræder 
problemer, så stop den fortløbende udskrivning og udskriv et ark ad gangen.

Vælg denne indstilling, når der er ilagt specielt papir, f.eks. højkvalitetspapir 
som alm. papir med en vægt på 60–90 g/m².

Brug specielt papir, der er

godkendt til laserprinter

BRUG IKKE specielt papir, der ikke er

godkendt som alm. papir

Kapacitet Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Op til 100 ark, afhængig af papirvægten

Bakke 2 Op til 250 ark, afhængig af papirvægten
Bakke 3 Op til 500 ark, afhængig af papirvægten

Retning Bakke 1 

(Manuel 

indførings-

bakke)

Forsiden nedad

Bakke 2/3 Udskriftssiden opad
Driver-

medie-

type 

Specielt papir (60–90 g/m2)

Vægt 60–90 g/m²
Duplex Se side 6-2 for understøttede størrelser.
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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 mak-
simale område, hvor printeren kan 
udskrive klart og uden forvrængning. 

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

Når der udskrives i farve på legal-størrelse medier, så gælder føl-
gende begrænsninger.

Det udskrivbare område er 347,2 (13,7") mm fra forkanten på 
papiret. (Der er et ikke-skrivbart område op til 4,2 mm (0,165") fra 
forkanten.)

Bundmargen er 14,2 mm (0,56").

a a

a

a

Printbart

område

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

Kuverter kan kun trykkes på forsiden (siden, hvor modtageradressen skri-
ves). Derudover kan udskrivning på forsiden i området med den overlap-
pende bagflap ikke garanteres. Placering af dette område varierer alt 
afhængig af kuvertypen.

Konvoluttens printretning bestemmes af din applikation.

Sidemargener

Margener sættes i din applikation. I nogle applikationer kan du selv fast-
lægge sidestørrelser og margener, mens du i andre kun har standard side-
størrelser og margener, som du kan vælge mellem. Hvis du vælger et 
standardformat, mister du måske dele af dit billede (på grund af begrænsnin-
ger i billedområdet). Hvis du selv kan definere din sidestørrelse i din applika-
tion, skal du for at få de bedste resultater bruge de størrelser, som er angivet 
for billedområdet.

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

Ikke-skrivbart område

Ikke garanteret skrivbart område

Garanteret skrivbart område

Forside
(kan udskrives)

Bagside
(kan ikke udskrives)

a a

a

a
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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 6-2.

Ilægning af alm. papir, enkeltark og specielt papir

1 Åbn bakke 1.
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2 Skub mediestyrene til side for at 
give mere plads mellem dem.

3 Tryk ned på midten af papirløft-
pladen, indtil venstre og højre 
låsetab (hvide) låses på plads.

4 Læg papiret i bakken med forsi-
den nedad.
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Ilæg ikke så meget papir, 
at toppen af stakken lig-
ger højere end styret for 
maks.grænsen. Du kan 
lægge ind til 100 ark 
(80 g/m2 [22 lb]) alminde-
ligt papir i bakken ad 
gangen.

5 Skub mediestyrene mod papi-
rets kanter.

6 Vælg PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 1/PAPER SIZE og 
PAPER TYPE i konfigurationsmenuen, og vælg derefter indstillingen for 
størrelse og papirtype, der ilægges. Se også "PAPER MENU" på 
side 4-12.

Andre medier

Hvis du ilægger andre medier end almindeligt papir, skal du indstille medie-
funktionen (Envelope, Label, Thick 1, Thick 2, Glossy 1, Glossy 2 eller Post-
cards) i driveren, så du får den bedste udskriftskvalitet.
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Ilægning af Kuverter

1 Åbn bakke 1.

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

3 Tryk ned på midten af papirløft-
pladen, indtil venstre og højre 
låsetab (hvide) låses på plads.
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4 Læg kuverterne i bakken med 
lukkeflappen opad. 

Inden du lægger kuver-
terne 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 kuver-
terne blive krøllede og 
give anledning til papir-
stop.

Du kan lægge op til 10 Kuverter i bakken ad gangen.

Kuverter, der har åbnin-
gen langs den lange kant 
(Envelope C6, Envelope 
Monarch og Envelope 
DL), skal ilægges med 
åbningssiden opad.

5 Skub mediestyrene mod papi-
rets kanter.
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6 Vælg PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 1/PAPER SIZE og 
PAPER TYPE i konfigurationsmenuen, og vælg derefter indstillingen for 
størrelse og medietype, der ilægges. Se også "PAPER MENU" på 
side 4-12.

Ilægning af etiketark/postkort/tykt materiale og glittet 
materiale

1 Åbn bakke 1.

2 Skub mediestyrene til side for at 
give mere plads mellem dem.
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3 Tryk ned på midten af papirløft-
pladen, indtil venstre og højre 
låsetab (hvide) låses på plads.

4 Læg mediet i bakken med 
forsiden ned.

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

5 Skub mediestyrene mod medi-
ets kanter

6 Vælg PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 1/PAPER SIZE og 
PAPER TYPE i konfigurationsmenuen, og vælg derefter indstillingen for 
størrelse og medietype, der ilægges. Se også "PAPER MENU" på 
side 4-12.
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Bakke 2

Ilægning af alm. papir, enkeltark og specielt papir

1 Træk bakke 2 ud.

2 Tryk mediets trykplade ned for 
at låse den på plads.

3 Skub mediestyrene til side for at 
give mere plads mellem dem.
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4 Læg papiret i bakken med forsi-
den op.

Fyld ikke i over , mær-
ket. Du kan lægge ind til 
250 ark (80 g/m2 [22 lb]) 
almindeligt papir i bak-
ken ad gangen.

5 Skub mediestyrene mod papi-
rets kanter.
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6 Luk bakke 2.

7 Vælg PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 2/PAPER SIZE og 
PAPER TYPE i konfigurationsmenuen, og vælg derefter indstillingen for 
størrelse og papirtype, der ilægges. Se også "PAPER MENU" på 
side 4-12.

Ilægning af etiketark/postkort/tykt materiale og glittet 
materiale

1 Træk bakke 2 ud.
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2 Tryk mediets trykplade ned for 
at låse den på plads.

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

4 Læg papiret i bakken med forsi-
den op.
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Du kan lægge op til 
20 ark i bakken ad 
gangen.

5 Skub mediestyrene mod papi-
rets kanter.

6 Luk bakke 2.

7 Vælg PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 2/PAPER SIZE og 
PAPER TYPE i konfigurationsmenuen, og vælg derefter indstillingen for 
størrelse og medietype, der ilægges. Se også "PAPER MENU" på 
side 4-12.
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Bakke 3 (Underbakke PF-P07 er ekstraudstyr)

Ilægning af alm. papir, enkeltark og specielt papir

1 Træk bakke 3 ud.

2 Tryk mediets trykplade ned for 
at låse den på plads.

3 Skub mediestyrene til side for at 
give mere plads mellem dem.
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4 Læg papiret i bakken med forsi-
den op.

Fyld ikke i over , mær-
ket. Du kan lægge indtil 
500 ark (80 g/m2 [22 lb]) 
almindeligt papir i bak-
ken ad gangen.

5 Skub mediestyrene mod papi-
rets kanter.
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6 Luk bakke 3.

7 Vælg PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY 3/PAPER TYPE i kon-
figurationsmenuen, og vælg derefter indstillingen for størrelse og papir-
type, der ilægges. Se også "PAPER MENU" på side 4-12.
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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 skre-
vet 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 til-
strækkelig til at få de bedste resultater.

Bemærk

Kun alm. papir, specielt papir og tykke ark 60–210 g/m2 (16–55,9 lb bond) 

kan udskrives med autoduplex. Se "Mediespecifikationer" på side 6-2.

Duplex-udskrivning understøttes ikke for kuverter, brevhovede, 

etiketter, postkort, glittet materiale, enkeltark eller transparenter.

Hvordan udskriver jeg duplex (2-sidet)?

Duplex (2-sidet)-udskrivning kan kun udføres på magicolor 4750DN.

Se dokumentationen for din applikation, hvordan du sætter marginer for 
(2-sidet) udskrivning

Du har valget mellem følgende indstillinger for indbindingsposition.

Hvis du vælger "Short Edge" (kort kant), bliver siderne lagt 
ud til at vende ved topkanten.

Hvis du vælger "Long Edge" (lang kant), bliver siderne lagt 
ud til at vende ved siden.

1

3

1
2

1

111

1

2

3
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Hvis "N-up" derudover er angivet til "Booklet", bliver automatisk 
duplex-udskrivning gennemført.

Følgende rækkefølgeindstillinger findes, når der vælges "Booklet".

1 Læg almindeligt papir i bakken.

2 Specificer duplex (2-sidet)-udskrivning fra printerdriveren (fanen Layout i 
Windows).

3 Klik OK.

Med automatisk duplex udskrives bagsiden først, og derefter 
forsiden.

Hvis du vælger "Left Binding" (venstre indbinding), kan 
siderne foldes som et venstreindbundet hæfte.

Hvis du vælger "Right Binding" (højre indbinding), kan 
siderne foldes som et højreindbundet hæfte.

1

1
2

3

3

31

1

2
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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 udskri-
ves på tykt papir, skal du 
folde bakkeforlængelsen 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 indpaknin-
gen og opbevar dem et køligt sted på en plan overflade.

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

Undgå at mediet læner sig op ad andre ting og undgå at placere det i stå-
ende stilling.

Foretag en prøveudskrift, og kontroller udskriftskvaliteten, inden du bruger 
lagrede medier. 
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Udskiftning af forbrugsartikler

Bemærk

Hvis du ikke følger instruktioner i denne manual, kan det medføre tab af 

din garanti.

Bemærk

Hvis der vises en fejlmeddelelse (TONER OUT, TRANS.BELT END OF 
LIFE osv.), skal du udskrive konfigurationssiden og derefter kontrollere 

status for de øvrige forbrugsartikler. For detaljer om angivelse af 

adgangskoden se "Fejlmeddelelser (Advarsel:)" på side 9-37. For detaljer 

om udskrivning af konfigurationssiden, se "Udskrivning af en 

konfigurationsside" på side 9-2.

Om tonerpatroner

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

Når du udskifter tonerpatroner, så må du kun installere nye patroner. 
Hvis der installeres en brugt toner, så vises mængden af den reste-
rende 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 der-
efter 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

type

Printerartikel-

nummer

Tonerpatrontype Tonerpatron-

artikelnummer

AM

A0VD 011
(magicolor 4750EN)

A0VD 012
(magicolor 4750DN)

Standard-kapacitet tonerpatron sort (K) A0X5 131

Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y) A0X5 231

Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M) A0X5 331

Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C) A0X5 431

Høj kapacitet tonerpatron sort (K) A0X5 130

Høj kapacitet tonerpatron gul (Y) A0X5 230

Høj kapacitet tonerpatron magenta (M) A0X5 330

Høj kapacitet tonerpatron cyan (C) A0X5 430

EU

A0VD 021
(magicolor 4750EN)

A0VD 022
(magicolor 4750DN)

Standard-kapacitet tonerpatron sort (K) A0X5 151

Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y) A0X5 251

Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M) A0X5 351

Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C) A0X5 451

Høj kapacitet tonerpatron sort (K) A0X5 150

Høj kapacitet tonerpatron gul (Y) A0X5 250

Høj kapacitet tonerpatron magenta (M) A0X5 350

Høj kapacitet tonerpatron cyan (C) A0X5 450

AP

A0VD 041
(magicolor 4750EN)

A0VD 042
(magicolor 4750DN)

Standard-kapacitet tonerpatron sort (K) A0X5 191

Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y) A0X5 291

Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M) A0X5 391

Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C) A0X5 491

Høj kapacitet tonerpatron sort (K) A0X5 190

Høj kapacitet tonerpatron gul (Y) A0X5 290

Høj kapacitet tonerpatron magenta (M) A0X5 390

Høj kapacitet tonerpatron cyan (C) A0X5 490

GC

A0VD 081
(magicolor 4750EN)

A0VD 082
(magicolor 4750DN)

Standard-kapacitet tonerpatron sort (K) A0X5 181

Standard-kapacitet tonerpatron gul (Y) A0X5 281

Standard-kapacitet tonerpatron magenta (M) A0X5 381

Standard-kapacitet tonerpatron cyan (C) A0X5 481

Høj kapacitet tonerpatron sort (K) A0X5 180

Høj kapacitet tonerpatron gul (Y) A0X5 280

Høj kapacitet tonerpatron magenta (M) A0X5 380

Høj kapacitet tonerpatron cyan (C) A0X5 480
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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.
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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.

Hvis TONER LOW på SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING er ind-
stillet til ON, så vises meddelelsen TONER LOW X (hvor "X". udgør farven 
på toneren), når tonerpatronen er ved at være brugt op. Følg trinene herun-
der, når du skal skifte patron.

Hvis TONER LOW på SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING 
er angivet til OFF, rådes du til at udskifte tonerpatronen, når medde-
lelsen TONER OUT vises.

1 Åbn printerens frontdæksel.
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2 Træk frontgrebet på farvetoner-
patronen til venstre som angivet.

Udskiftningsproceduren for 
tonerpatronen er den samme for 
alle farver (gul: Y, magenta: M, 
cyan: C og sort: K).

Følgende vejledning viser pro-
ceduren til udskiftning af toner-
patronen (Y).

3 Træk håndtaget på den tonerpa-
tron, der skal udskiftes, og træk 
derefter patronen ud. 

Følgende vejledning viser pro-
ceduren til udskiftning af toner-
patronen (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 7-2.

4 Kontroller farven på den nye tonerpatron, som skal installeres.

Y M C K
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5 Fjern tonerpatronen fra posen.

6 Ryst patronen for at fordele 
toneren.

7 Træk beskyttelsesfilmen af fra 
højre på tonerpatronen.

3 ×
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8 Sørg for, at tonerpatronen er af 
samme farve som printerrum-
met, og indsæt tonerpatronen i 
printeren.

Sæt tonerpatronen helt 
ind.

9 Træk grebet til højre for at låse 
det på plads

Frontgrebet skal returne-
res sikkert til dets oprin-
delig position. Ellers kan 
frontdækslet på printe-
ren ikke lukkes.

Hvis det er svært at 
betjene grebet, så skub 
det ind.

10 Sørg for, at tonerpatronen er sik-
kert installeret, og træk derefter 
beskyttelsesplastikket af.
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11 Luk frontdækslet.

Når du lukker frontdæks-
let, så tryk på området på 
dækslet med små frem-
spring.
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Udskiftning af en billedenhed

Se følgende tabel vedr. udskiftning af billedenheden. Du får kun den optimale 
udskriftskvalitet og ydeevne, hvis du bruger originale KONICA MINOLTA bil-
ledenheder til din specifikke printer, jf. listen herunder. Du kan finde din prin-
tertype og billedenhedernes artikelnumre på genbestillingsetiketten for 
forbrugsartikler på indersiden af frontdækslet på din printer.

Bemærk

Rør ikke ved OPC-tromlens 

overflade. Det vil reducere 

billedkvaliteten.

Printer

type

Printerartikelnummer Type billedenhed Reservedels-

numre for bille-

denhed

AM

A0VD 011
(magicolor 4750EN)

A0VD 012
(magicolor 4750DN)

Billedenhed - Sort (K) A0WG 03F

Billedenhed - Gul (Y) A0WG 08F

Billedenhed - Magenta (M) A0WG 0EF

Billedenhed - Cyan (C) A0WG 0KF

EU

A0VD 021
(magicolor 4750EN)

A0VD 022
(magicolor 4750DN)

Billedenhed - Sort (K) A0WG 03H

Billedenhed - Gul (Y) A0WG 08H

Billedenhed - Magenta (M) A0WG 0EH

Billedenhed - Cyan (C) A0WG 0KH

AP

A0VD 041
(magicolor 4750EN)

A0VD 042
(magicolor 4750DN)

Billedenhed - Sort (K) A0WG 03K

Billedenhed - Gul (Y) A0WG 08K

Billedenhed - Magenta (M) A0WG 0EK

Billedenhed - Cyan (C) A0WG 0KK

GC

A0VD 081
(magicolor 4750EN)

A0VD 082
(magicolor 4750DN)

Billedenhed - Sort (K) A0WG 03N

Billedenhed - Gul (Y) A0WG 08N

Billedenhed - Magenta (M) A0WG 0EN

Billedenhed - Cyan (C) A0WG 0KN
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Hvis I-UNIT LOW på SYS DEFAULT MENU/ENABLE WARNING er ind-
stillet til ON, så vises meddelelsen I-UNIT LOW X (hvor "X". udgør farven 
på toneren), når billedenheden er ved at være brugt op. Følg trinene herun-
der, når du skal skifte billedenhed.

Det anbefales, at du udskifter den angivne billedenhed, når meddelel-
sen I-UNIT LIFE X vises.

1 Se i meddelelsesvinduet, hvilken farve billedenhed, der skal udskiftes.

2 Åbn printerens frontdæksel.

3 Træk frontgrebet på farvetoner-
patronen til venstre som angivet.

Udskiftningsproceduren for bil-
ledenheden er den samme for 
alle farver (gul: Y, magenta: M, 
cyan: C og sort: K).

Følgende vejledning viser pro-
ceduren til udskiftning af toner-
patronen (K).

Y M C K
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4 Træk håndtaget på den tonerpa-
tron, der skal fjernes, ud, og 
træk derefter patronen ud.

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

5 Træk resttonerbeholderen op for 
at oplåse den.

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

Vip ikke den fjernede 
affaldstonerboks, da der 
ellers kan spildes toner.
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7 Mens du trykker ned på områ-
det markeret med "Push" på 
den billedenhed, der skal udskif-
tes, skal du skubbe enheden 
hele vejen ud af printeren. 

Følgende vejledning viser pro-
ceduren til udskiftning af bille-
denheden (K).

Bemærk

Bortskaf den brugte billedenhed i henhold til lokale bestemmelser.

Brænd ikke billedenheden.

8 Kontroller farven på den nye billedenhed, som skal installeres.

For at forhindre toner i at falde ud, skal du lade billedenheden for-
blive i posen, indtil trin 7 skal udføres.

9 Fjern billedenheden fra posen.
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10 Hold billedenheden med begge 
hånder, og ryst den så to gange 
som vist på tegningen.

Tag ikke i bundet af 
posen. Derved kan bille-
denheden blive ødelagt, 
hvilket kan resultere i for-
ringet udskriftskvalitet.

11 Fjern det beskyttende materialer 
fra billedenheden.
Fjern al pakketape fra 
billedenheden.
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12 Fjern papiret fra billedenheden. 
Fjern det beskyttende materialer 
fra billedenheden.

13 Sørg for, at den nye billedenhed, 
der skal installeres, er den 
samme farve som printerrum-
met, og installer derefter bille-
denheden i printeren.

14 Tryk på resttonerbeholderen, 
indtil den låse på plads.
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15 Sørg for, at tonerpatronen er af 
samme farve som printerrum-
met, og indsæt tonerpatronen i 
printeren.

Sæt tonerpatronen helt 
ind.

16 Træk grebet til højre for at låse 
det på plads.

Frontgrebet skal returne-
res sikkert til dets oprin-
delig position. Ellers kan 
frontdækslet på printe-
ren ikke lukkes.

Hvis det er svært at 
betjene grebet, så skub 
det ind.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Udskiftning af forbrugsartikler 7-19

17 Luk frontdækslet.

Når du lukker frontdæks-
let, 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 TONER 
FULL/REPLACE BOTTLE i meddelelsesvinduet. Printeren stopper og vil 
ikke starte igen, før resttonerbeholderen er udskiftet.

1 Åbn printerens frontdæksel.

2 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.

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

4 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.

Når du lukker frontdæks-
let, 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 brænderenheden, vises meddelelsen TRANS. 
ROLLER/END OF LIFE. Udskrivning kan fortsætte efter at denne med-
delelse kommer frem, men med reduceret printkvalitet, så valsen bør skiftes 
øjeblikkeligt.

1 Træk i håndtaget, og åbn dæks-
let i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 fol-
des op.

2 Mens du skubber grebene 
indad, skal du trække valsepres-
seren mod dig. 
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3 Mens du fortsætter med at 
trykke på grebene, så fjern over-
føringsvalsen.

4 Forbered en ny overføringsvalse.

5 Mens du trykker på grebene, så 
sæt skaftet på overføringsvalsen 
ind i ophænget.

6 Flyt grebene væk fra dig, indtil 
de går i hak.
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7 Luk højre sidedæksel.

8 Nulstil tæller på menuen MAINTENANCE MENU/SUPPLIES/
REPLACE/TRANS. ROLLER.
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Udskiftning af overføringsbælteenheden TF-P05

Når det er tid at udskifte overføringsbælteenheden, vises meddelelsen 
TRANS. BELT/END OF LIFE. Udskrivning kan fortsætte efter at denne 
meddelelse kommer frem, men med reduceret printkvalitet, så overførings-
bælteenheden bør skiftes øjeblikkeligt.

1 Sluk for printeren, og afbryd net-
stik og interfacedæksel.

2 Åbn printerens frontdæksel.
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3 Fjern alle tonerpatroner, alle bil-
ledenheder og resttoner-
beholderen.

Detaljer om fjernelse af 
tonerpatronen, billeden-
heden eller resttonerbe-
holderen findes i 
"Udskiftning af en toner-
patron" på side 7-7 eller 
"Udskiftning af en bille-
denhed" på side 7-12.

Dæk den fjernede bille-
denhed 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.

4 Træk i håndtaget, og åbn dæks-
let i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 fol-
des op.
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5 Skub grebene ned.

6 Hold fast i grebene, og træk der-
efter forsigtigt overføringsbælte-
enheden ud.

Sørg for at holde overfø-
ringsbæltet lige; ellers 
kan overføringsbæltet 
blive ridset.

7 Forbered en ny overføringsbæl-
teenhed.

Pas på, at du ikke rører 
ved bæltets overflade.

Fjern ikke den blå arm.
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8 Fjern det beskyttende materiale 
fra den nye bælteenhed.

9 Sæt den nye bælteenhed ind 
langs med skinnerne.

Sæt den helt ind, indtil 
den klikker på plads.

Sørg for at holde overfø-
ringsbæltet lige; ellers 
kan overføringsbæltet 
blive ridset.

10 Skub grebene op.
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11 Luk højre sidedæksel.

12 Sæt alle tonerpatroner, alle bille-
denheder og resttonerbeholde-
ren på igen.

Detaljer om installation af 
tonerpatroner, billeden-
heder eller resttonerbe-
holderen findes i 
"Udskiftning af en toner-
patron" på side 7-7 eller 
"Udskiftning af en bille-
denhed" på side 7-12.

13 Luk frontdækslet.
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Når du lukker frontdæks-
let, så tryk på området på 
dækslet med små frem-
spring.

14 Tilslut netledningen igen, og 
tænd for printeren.

15 Nulstil tælleren i menuen MAINTENANCE MENU/SUPPLIES/
REPLACE/TRANS. BELT.
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Udskiftning af backup-batteri

Når backup-batteriet levetid er ovre, kan printerens dato og tidspunkt ikke 
bevares. Følg proceduren nedenfor, når du skal skifte backup-batteriet.

Bemærk

Brug kun det møntformede 3V litium-batteri CR2032. Det er meget 

vigtigt at beskytte printerens kredsløbskort og alle andre kredsløbskort 

mod elektrostatisk beskadigelse. Før du udfører denne procedure, så 

skal du læse om antistatiske advarsler på side 10-3. Derudover må du 

kun holde på printkort i kanterne.

1 Sluk for printeren, og afbryd net-
stik og interfacekabler.

2 Brug en skruetrækker, og fjern 
to skruer.
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3 Skub panelet lidt ned, og løft 
printeren af.

4 Fjern backup-batteriet.

5 Indsæt et nyt backup-batteri.

Når du indsætter det nye 
backup-batteri, skal du 
sørge for, at + siden ven-
der fremad.

Der er risiko for eksplo-
sion, hvis batteriet 
udskiftes med en forkert 
type. Bortskaf brugte 
batterier i henhold til de 
lokale regler. 
Backup-batteriet må ikke 
brændes.

6 Installer panelet igen, og spænd de to skruer.

7 Tilslut alle interfacekabler igen.
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8 Tilslut netledningen igen, og 
tænd for printeren.

9 Brug DATE på menuen SYS DEFAULT MENU/CLOCK til at indstille 
datoen, og brug TIME på menuen SYS DEFAULT MENU/CLOCK til at 
indstille tiden.

Udskiftning af fikseringsenhed FU-P02

Når det er tid at udskifte fikseringsenheden, vil meddelelsen FUSER UNIT/
END OF LIFE blive vist. Udskrivning kan fortsætte efter at denne medde-
lelse 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 kontroller så, at brændedelen har nået stuetemperatur. Ellers kan du 

brænde dig.
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2 Træk i håndtaget, og åbn dæks-
let i højre side.

Før højre sidedæksel åbnes, 
skal bakke 1 foldes op.

3 Åbn udføringsdækslet.

4 Åbn fikseringsenhedens dæksel.
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5 Skub de 2 greb ned. 

6 Fjern fikseringsenheden.

7 Forbered en ny brænderenhed.

Pas på, at du ikke rører ved 
fikseringsvalsens overflade.
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8 Træk de 2 greb på fikseringsen-
heden ned.

9 Skub fikseringsenheden ind, 
indtil den klikker på plads.

10 Løft de to greb op.
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11 Luk dækslet til 
fikseringsenheden.

12 Luk udføringsdækslet. 

13 Luk højre sidedæksel.

14 Nulstil tæller på menuen MAINTENANCE MENU/SUPPLIES/
REPLACE/FUSER UNIT.
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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 hånd-
tering 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 føl-
gende 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 fikse-
ringsenheden 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 billedenheder.

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.

Når du løfter printeren, skal du 
klappe bakke 1 op og derefter 
løfte printeren som vist på illu-
strationen til højre.

Hvis den ekstra nedre indfø-
ringsenhed PF-P07 er installe-
ret, skal du flytte den og 
printeren separat. Tag ikke fat 
på grebene på bakke 3 eller det 
højre sidedæksel, i givet fald kan underste indbakke blive beskadiget.

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.

27 kg
60 lbs
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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 (manuel indføringsbakke)

1 Åbn bakke 1.

2 Tryk ned på midten af papirløft-
pladen, indtil venstre og højre 
låsetab (hvide) låses på plads.
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3 Rengør valserne ved at tørre 
dem med en blød, tør klud.

4 Luk bakken.
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Rengøring af mediefødevalser (bakke 2/3)

1 Træk bakken ud.

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

3 Luk bakken.
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Rengøring af medieoverføringsvalser for bakke 3

1 Åbn højre sidedæksel på 
bakke 3.

Før højre sidedæksel på 
bakke 3 åbnes, skal 
bakke 1 foldes op

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

3 Luk højre sidedæksel på 
bakke 3.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Rengøring af printeren 8-9

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 Træk bakke 2 ud.

2 Fjern dækslet.

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

3 Fjern rengøringsværktøjet fra 
bakke 2. 

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Rengøring af printeren8-10

4 Luk bakke 2.

5 Åbn printerens frontdæksel.

6 Fjern resttonerbeholderen og 
tonerpatronen og billedenhe-
den, så farven på laserlinsen 
kan rengøres.

Detaljer om fjernelse af 
tonerpatronen, billedenhe-
den eller resttonerbeholde-
ren findes i "Udskiftning af 
en tonerpatron" på side 7-7 
eller "Udskiftning af en bille-
denhed" på side 7-12.

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

Vip ikke den fjernede affaldstonerboks, da der ellers kan spildes 
toner.
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7 Sæt dækslet på den fjernede 
billedenhed.

8 Indsæt laserlinsens rengørings-
værktøj i billedenhedens åbning, 
træk den ud, og gentag denne 
frem- og tilbagebevægelse 2 
eller 3 gange.

9 Sæt den fjernede tonerpatron, 
billedenhed og resttonerbehol-
deren på plads igen.

Detaljer om installation af 
tonerpatronen, billedenhe-
den eller resttonerbeholde-
ren findes i "Udskiftning af 
en tonerpatron" på side 7-7 
eller "Udskiftning af en bille-
denhed" på side 7-12.
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10 Luk frontdækslet.

Når du lukker frontdæks-
let, så tryk på området på 
dækslet med små 
fremspring.

11 Træk bakke 2 ud.

12 Returner laserlinsens rengø-
ringsværktøj til holderen inde i 
bakke 2.
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13 Luk dækslet.

14 Luk bakke 2.

15 Rengør på samme måde mellem hver af laserlinserne.

Laserlinserenseværktøjet følger med printeren.
Gem værktøjet et sikkert sted, så det ikke går tabt.
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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 en konfigurationsside

Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, at printeren udskriver 
korrekt.

Udskrivning af konfigurationssiden side 9-2

Forhindring af fejl i medieindføringen side 9-3

Gennemgang af mediebanen side 9-4

Afhjælpning af fejl i medieindføringen side 9-5

Løsning af problemer med medieindføringen side 9-23

Løsning af andre problemer side 9-25

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten side 9-30

Status-, fejl- og servicemeddelelser side 9-36

Tryk på tasten 

(1 gang)

indtil displayet viser

READY

PRINT MENU

Hvis harddiskssættet HD-P03 (ekstraudstyr) er installeret, 
vises PROOF/PRINT MENU øverst på menuen. Tryk på 

tasten  for at vælge PRINT MENU.

CONFIGURATION PG

PRINT
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Forhindring af fejl i indføringen

Konfigurationssiden skrives ud, og printeren går tilbage
til READY.

Kontroller, 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).

Tryk på tasten 

(1 gang)

indtil displayet viser
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Gennemgang af mediebanen

En gennemgang af printerens mediebane vil hjælpe dig til at finde fejl i 
medieindføringen

1 Tonerpatron 6 Bakke 3 (den nederste 
indføringsenhed PF-P07 er 
ekstraudstyr)

2 Udbakke 7 Bakke 2

3 fikseringsenhed FU-P02 8 printhovedenhed

4 Duplex (kun magicolor 4750DN) 9 Billedenhed

5 Bakke 1 (Manuel 
indføringsbakke)

10 Overføringsbælteenhed TF-P05

321

9

10

5

4

8

7

6
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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 læge.

Hvis meddelelsen om fejl i medieindføringen bliver stående på displayet efter 
at banen er klar, så åbn og luk printerens dæksler. Så bør meddelelsen 
forsvinde. 
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Meddelelser om fejl i medieindføringen og afhjælpende 
procedurer

Hvis meddelelsen PAPER JAM/VERTICAL TRANS vises, skal du 
undersøge, om der er papirstop i overførselsafsnittet i højre side-
dæksler for bakke 3.

Meddelelse om fejl i medieindføringen Sidereference

PAPER JAM
TRAY2

side 9-7

PAPER JAM
TRAY3

side 9-11

PAPER JAM
DUPLEX1

side 9-13

PAPER JAM
DUPLEX2

side 9-13

PAPER JAM
FUSER/EXIT

side 9-14

PAPER JAM
TRAY1

side 9-20

PAPER JAM
SECOND TRANS

side 9-20

PAPER JAM
VERTICAL TRANS

side 9-11, side 9-20
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Afhjælpning af fejl i medieindføring i bakke 2

1 Træk i håndtaget, og åbn dæks-
let i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 fol-
des op.

2 Træk mediet, som forårsager fej-
len, 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 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 Luk højre sidedæksel.

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

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

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Afhjælpning af fejl i medieindføringen9-10

6 Læg mediet i bakke 2 med forsiden op.

Kontroller, at mediet er fladt.

Fyld ikke papir i over , mærket. 

7 Luk bakke 2.
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Afhjælpning af fejl i medieindføring i bakke 3

1 Åbn højre sidedæksel på 
bakke 3.

Før højre sidedæksel på 
bakke 3 åbnes, skal 
bakke 1 foldes op

2 Træk mediet, som forårsager fej-
len, forsigtigt ud.

3 Luk højre sidedæksel på 
bakke 3.
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4 Træk bakke 3 ud, og fjern så alt 
papir fra bakken.

5 Luft det fjernede papir, og ret 
det rigtigt til igen.

6 Læg papiret i bakke 3 med forsiden op.

Kontroller, at mediet er fladt.

Fyld ikke papir i over , mærket.

Skub mediestyrene mod papirets kanter.

7 Luk bakke 3.
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved duplex 
(kun magicolor 4750DN)

1 Træk i håndtaget, og åbn dæks-
let i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 fol-
des op.

2 Træk mediet, som forårsager fej-
len, forsigtigt ud.

3 Luk højre sidedæksel.
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Afhjælpning af fejl i medieindføringen ved 
fikseringsenheden

1 Træk i håndtaget, og åbn dæks-
let i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 fol-
des op.

2 Åben udføringsdækslet.

3 Løft de to greb op.
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4 Åbn fikseringsenhedens dæksel.

5 Træk mediet, som forårsager fej-
len, forsigtigt ud.
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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 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 Træk i håndtaget, og åbn dæks-
let i højre side.

Før højre sidedæksel 
åbnes, skal bakke 1 fol-
des op.

2 Træk mediet, som forårsager fej-
len, 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 Luk højre sidedæksel.

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Løsning af problemer med fejl i medieindføringen 9-23

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 fore-
komme, 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-
indføringen 
fortsætter.

Åbn og luk højre 
sidedæksel igen for 
at nulstille printeren.

Åbn højre sidedæksel på printeren, og 
luk det igen. 

Der er stadig medie i 
printeren, som forår-
sager fejl i 
indføringen.

Kontroller mediebanen igen, og kon-
troller at alle medier, som forårsager 
fejl i indføringen, er fjernet.

Duplex-papir
stop.

Du bruger medier, 
som ikke understøt-
tes (forkert størrelse, 
tykkelse, type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier. Se "Mediespecifikationer" på 
side 6-2.

Kun alm. papir, specielt papir og tykke 
ark, 60–210 g/m2 (16–55,9 lb) kan 
udskrives med autoduplex. Se 
"Mediespecifikationer" på side 6-2.

Kontroller, at du ikke har blandet 
medietyper i bakke 1 og 2.

Du kan ikke skrive duplex (2-sidet) på 
kuverter, etiketter, brevhovede, post-
kort, glittet eller enkeltark.

Fortsat fejl i medie-
indføring.

Kontroller mediebanen i duplex-udsty-
ret, og kontroller at du har fjernet alle 
medier, som forårsager fejl i 
indføringen.
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Medie giver 
fejl i 
indføring.

Mediet er ikke 
anbragt korrekt i 
bakken.

Fjern mediet, som laver fejl i indførin-
gen, og læg det rigtigt i bakken.

Antal ark i bakken 
overstiger det tilladte 
maksimum.

Fjern overskuddet, og læg det kor-
rekte antal ark i bakken. 

Mediestyrene er ikke 
indstillet korrekt til 
mediestørrelsen.

Juster mediestyrene i bakken, så de 
passer 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, 3.

En kuvert må kun ilægges bakke 1.

Etiketter, 
brevhovede, 
postkort, tykke ark 
eller glittet papir 
ilægges bakke 3.

Etiketter, brevhovede, postkort, tykke 
ark eller glittet papir ilægges bakke 1 
eller 2.

Brugerdefinerede 
medier ilægges 
bakke 3.

Brugerdefinerede medier kan ilægge i 
bakke 1 eller 2.
Se "Mediespecifikationer" på side 6-2.

Det anbefalede eti-
ketark vender den 
forkerte vej i bakke 1 
eller 2.

Læg etiketark i iht. producentens 
instrukser.

Kuverter vender den 
forkerte vej i bakke 1.

Læg kuverterne i bakke 1, så lukke-
flapperne vender opad.

Medie giver 
fejl i 
indføring.

Du bruger medier, 
som ikke understøt-
tes (forkert størrelse, 
tykkelse, type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier.

Se "Mediespecifikationer" på side 6-2.

Medievalsen er 
snavset.

Rens medieindføringsvalsen.

Se flere detaljer under "Medievalser" 
på side 8-5. 

Symptom Årsag Løsning
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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 
sat korrekt i 
kontakten.

Sluk for printeren, kontroller, at netled-
ningen er sat rigtigt i stikket, og tænd 
så for printeren.

Der er noget galt med 
det stik, som printe-
ren er tilsluttet.

Sæt et andet elektrisk udstyr i stikket 
for at se, om det virker, som det skal.

Tænd/sluk-kontak-
ten er ikke stillet kor-
rekt (I position).

Sluk for tænd/sluk-kontakten (O posi-
tion), tænd så for den igen (I position). 

Printeren er tilsluttet 
et stik med en spæn-
ding og frekvens, 
som ikke passer til 
printerens 
specifikationer.

Brug en strømforsyning med de speci-
fikationer, som er vist i bilag A "Tekni-
ske specifikationer".

Data blev 
sendt til prin-
teren, men 
den udskri-
ver ikke.

Meddelelsesvinduet 
viser en fejlmedde-
lelse.

Reager i overensstemmelse med den 
viste meddelelse.

Et job kan annulleres, 
hvis brugergodken-
delse eller kontospo-
ringsindstillinger er 
specificeret.

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

Kontrolpane-
let viser 
TONER 
LOW meget 
før end for-
ventet.

En af patronerne er 
muligvis defekt. 

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

Du skrev ud med 
kraftig tonerdækning.

Se specifikationerne i bilag A.

Du kan ikke 
udskrive 
konfigurati-
onssiden.

Bakken er tom. Kontroller, 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.
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Udskrivning 
fra en 
USB-hukom-
melsesened 
er ikke mulig.

Filformatet (filtypen) 
er ikke én, der kan 
udskrives.

Der kan udskrives filer i formatet 
(filtypen) JPEG, TIFF, XPS eller PDF.

MEMORY DIRECT 
for printeren er angi-
vet til DISABLE.

Ret indstillingen for INTERFACE 
MENU/MEMORY DIRECT til 
ENABLE.

En offentlig bruger er 
ikke angivet til bru-
gergodkendelse.

Kontakt printeradministratoren.

Der anvendes krypte-
rede USB-hukom-
melsesenheder.

Krypterede USB-hukommelsesenhe-
der understøttes ikke.

Udskrivning 
tager for 
lang tid.

Printeren er indstillet 
til at skrive ud i lang-
som tilstand (f.eks. 
tykt materiale).

Det tager længere tid at skrive ud på 
specielle medier. Hvis du bruger almin-
deligt papir, skal du kontrollere, at 
medietypen er indstillet korrekt i drive-
ren.

Printeren er indstillet 
til energisparetil-
stand.

Det tager tid for printeren at starte fra 
energisparetilstand. Deaktiver denne 
tilstand, hvis du ikke vil bruge den. 
(Menuen SYS DEFAULT MENU/
ENERGY SAVER)

Jobbet er meget 
kompleks.

Vent. Ingen handling nødvendig.

Printerens hukom-
melse er 
utilstrækkelig.

Tilføj mere hukommelse.

Der er installeret en 
tonerpatron for en 
anden region eller en 
ikke-godkendt toner-
patron (INCOR-
RECT TONER X 
vises i meddelelsen).

Installer en korrekt KONICA 
MINOLTA-tonerpatron, som er god-
kendt til din specifikke printer.

Der kommer 
sorte sider 
ud under 
udskrivnin-
gen.

En eller flere tonerpa-
troner er defekt eller 
tom.

Kontroller tonerpatronerne. Billedet bli-
ver ikke udskrevet, hvis en eller flere 
patroner er tomme.

Du bruger forkert 
medie.

Kontroller, at medietypen, som er ind-
stillet i driveren, matcher mediet i 
printeren.

Symptom Årsag Løsning
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Ikke alle 
sider bliver 
udskrevet.

Printeren har den for-
kerte slags kabel, 
eller printeren er ikke 
konfigureret til det 
korrekte kabel og 
port.

Kontroller dit kabel.

Der blev trykket på 
Annuller-tasten.

Kontroller, at der ikke er nogen, som 
har trykket på Annuller-tasten.

Bakken er tom. Kontroller, at der er medie i bakkerne, 
og at det ligger korrekt.

Et dokument udskri-
ves med en overlej-
ringsfil, som er 
oprettet med en 
ikke-passende driver.

Udskriv overlejringsfilen med en pas-
sende driver.

Printeren 
nulstilles 
eller slukker 
ofte.

Netledningen er ikke 
sat korrekt i 
kontakten.

Sluk for printeren, og kontroller at net-
ledningen er sat rigtigt i stikket, og 
tænd så for printeren.

Der opstod en 
systemfejl.

Kontakt teknisk support med fejlinfor-
mationen.

Meddelel-
sen PORT 
AUTH 
ACTIVE for-
bliver vist i 
meddelel-
sesvinduet.

IEEE 802.1X-
godkendelse 
mislykket.

Skift indstillingen for INTERFACE 
MENU/ETHERNET/IEEE802.1X/
ENABLE til NO, og kontroller derefter 
alle indstillinger vedrørende 
IEEE 802.1X.

Symptom Årsag Løsning

EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500



Løsning af andre problemer9-28

Der er pro-
blemer ved 
duplex-udsk
rivning 
(2-sidet). 
(kun magico-
lor 4750DN)

Medie eller indstillin-
ger er ikke korrekt.

Kontroller, at du bruger det korrekte 
medie. 

Se "Mediespecifikationer" på 
side 6-2. 

Du kan ikke lave duplex-udskrivning 
(2-sidet) på kuverter, etiketter, brev-
hovede, postkort, glittet eller 
enkeltark. 

Kontroller, at du ikke har blandet 
medietyper i bakke 1 og 2.

Kontroller, at dit dokument fylder mere 
end 1 side.

Sørg for, at der er valgt "magicolor 
4750DN" i feltet "Model" under 
"Enhedsindstillinger" på Win-
dows-printerdriveren (fanen Egenska-
ber/Konfigurer)

I Windows printerdriver (Layout/
Udskriftstype), vælger du "2-sidet."

For N-up på duplex-sider vælg kun 
Sortering i Windows-driverens fane 
Grundlæggende. Vælg ikke sortering i 
programmet.

Output er 
ukorrekt 
med N-up 
på mange 
kopier.

Både driver og pro-
grammet er sat til 
sortering.

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

Du hører 
usædvan-
lige lyde.

En fremmed gen-
stand sidder fast inde 
i printeren.

Sluk for printeren, og fjern genstanden. 
Hvis du ikke kan fjerne den, så kontakt 
teknisk support. 

Ingen til-
gang til den 
webbase-
rede 
funktion.

Administratorens 
adgangskode til 
PageScope Web 
Connection er for-
kert.

Administratorens adgangskode til 
PageScope Web Connection har mini-
mum 0 tegn og maksimum 16 tegn. 
Yderligere detaljer om administrato-
radgangskode til PageScope Web 
Connection findes i Reference Guide 
på Utilities and Documentation-
cd/dvd'en.

Symptom Årsag Løsning
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Mediet er 
krøllet.

Mediet er fugtigt fra 
luftfugtighed, eller 
der er spildt vand på 
det. 

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

Overføringsvalsen 
eller fikseringsenhe-
den er defekt.

Kontroller dem for skader. Kontakt tek-
nisk support med fejlinformationen.

Du bruger medier, 
som ikke understøt-
tes (forkert størrelse, 
tykkelse, type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier. Se "Mediespecifikationer" på 
side 6-2.

Dato og 
tidspunkt er 
ikke indstillet 
korrekt på 
printeren.

Backup-batteriet har 
nået slutningen på 
sin levetid.

Udskift backup-batteriet. Detaljer fin-
des i "Udskiftning af backup-batteri" 
på side 7-32.

Siderne blev 
ikke ens 
indført.

Der er store krøller i 
papiret.

Fjern papiret fra papirbakken, vend 
det, og ilæg det igen.

Der er forskydning 
mellem mediesty-
rene på papirbakken 
og sider på papiret.

Skub mediestyrene i papirbakken mod 
siderne af papiret, så der ikke er nogen 
forskydning.

Harddisken 
blev 
automatisk 
formateret.

Harddisken var fuld. Når kontrolpanelet viser HDD NEAR 
FULL, skal du slette udskriftsjob og 
ressourcer (skrifttyper, formularer, etc.), 
der blev gemt på harddisken med 
Download Manager eller PageScope 
Web Connection.

Compact-
Flash-kortet 
blev 
automatisk 
formateret.

CompactFlash-
kortet var fuldt.

Når kontrolpanelet viser MEMORY CARD 
NEAR FULL, skal du slette ressourcer 
(skrifttyper, formularer, etc.), der blev 
gemt på hukommelseskortet med 
Download Manager eller PageScope 
Web Connection.

Symptom Årsag Løsning
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Løsning af problemer med 
udskriftskvaliteten

Symptom Årsag Løsning

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

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget. 

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

Juster luftfugtigheden på medielage-
ret. Fjern det fugtige medie, og udskift 
det med nyt, tørt medie.

Det medie, der er 
indstillet i printerdri-
ver, matcher ikke 
mediet i printeren.

Læg det korrekte medie i printeren.

Strømforsyningen 
passer ikke til printe-
rens specifikationer.

Brug en strømforsyning med de kor-
rekte specifikationer.

Flere ark fødes 
samtidig.

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

Medie er ikke anbragt 
korrekt i bakken/bak-
kerne.

Fjern medie, stød det sammen og ret 
det ud, læg det tilbage i bakken, og 
juster mediestyrene.

Hele arket 
udskrives i 
sort eller 
farve.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget. 
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Billedet er 
for lyst, lav 
billedtæthed.

Laserlinse er snavset Rens laserlinse.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

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

Der er ikke meget 
toner tilbage i 
patronen.

Udskift tonerpatronen.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget.

Medietypen er ind-
stillet forkert.

Ved udskrivning af kuverter, etiketter, 
brevhovede, postkort, tykke ark, glit-
tet, enkeltark eller specielt papir skal 
du angive den relevante medietype i 
printerdriveren.

Billedet er 
for mørkt.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget. 

Billedet er 
uskarpt. 
Baggrunden 
er lettere 
plettet, der 
er utilstræk-
kelig glans 
på det 
udskrevne 
billede.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget.

Symptom Årsag Løsning
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Udskriften 
eller farve-
tætheden er 
ujævn.

En eller flere af toner-
patronerne er mulig-
vis defekt eller 
næsten tom.

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

Printeren er ikke i 
vater.

Placér printeren står på en hård, plan 
overflade.

Uregelmæs-
sig eller 
skjoldet 
udskrift.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

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

Du bruger medier, 
som ikke understøt-
tes (forkert størrelse, 
tykkelse, type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier. Se "Mediespecifikationer" på 
side 6-2.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller dem 
for skader. Udskift dem, hvis de er 
beskadiget.

Der er util-
strækkelig 
brænding 
eller billedet 
går af, når 
der gnub-
bes på det.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

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

Du bruger medier, 
som ikke understøt-
tes (forkert størrelse, 
tykkelse, type osv.).

Brug KONICA MINOLTA-godkendte 
medier. Se "Mediespecifikationer" på 
side 6-2.

Medietype er indstil-
let forkert.

Ved udskrivning af kuverter, etiketter, 
brevhovede, postkort, tykke ark, glit-
tet, enkeltark eller specielt papir, skal 
du angive den relevante medietype i 
printerdriveren.

Symptom Årsag Løsning
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Der er toner-
pletter eller 
restbilleder.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekte eller 
forkert installeret.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget.

Der er toner-
pletter på 
bagsiden af 
siden (uan-
set duplex 
eller ikke).

Mediebanen er snav-
set af toner.

Udskriv et antal blanke ark og den 
overskydende toner skulle forsvinde.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget.

Unormale 
områder 
(hvid, sort 
eller farve) 
forekommer i 
et regulært 
mønster.

Laserlinse er snavset Rens laserlinse.

En billedenhed er 
muligvis defekt.

Fjern den billedenhed med den farve, 
som giver det unormale billede. 
Udskift den med en ny billedenhed.

Symptom Årsag Løsning
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Billed-
defekter.

Laserlinse er snavset Rens laserlinse.

En tonerpatron er 
muligvis utæt.

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

En billedenhed er 
muligvis defekt.

Fjern den billedenhed med den farve, 
som giver det unormale billede.
Udskift den med en ny billedenhed.

Billedet viser 
sidelinjer 
eller bånd.

Printeren er ikke i 
vater.

Placér printeren står på en hård, plan 
overflade.

Mediebanen er snav-
set af toner.

Udskriv et antal blanke ark og den 
overskydende toner skulle forsvinde.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget.

Farver ser 
helt forkerte 
ud.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller at 
toneren fordeles jævnt på hver patron-
valse, og installer billedenhederne 
igen.

En eller flere af toner-
patronerne er mulig-
vis næsten tom eller 
helt tom.

Check kontrolpanelet for meddelelsen 
TONER LOW X eller TONER OUT X. 
Udskift tonerpatronen om nødvendigt.

Farver regi-
streres ikke 
korrekt, eller 
er blandede 
eller varierer
fra side til 
side.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget.

Mediet er fugtigt af 
luftfugtighed.

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

Symptom Årsag Løsning
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Hvis problemet ikke er løst efter alle disse ovenstående aktioner, så kontakt 
teknisk support med fejlinformationen.

Kontaktinformationer findes i dokumentet Brug for hjælp?

Farven har 
en dårlig 
gengivelse 
eller dårlig 
tæthed.

En eller flere af bille-
denhederne er mulig-
vis defekt.

Fjern billedenhederne, og kontroller 
dem for skader. Udskift dem, hvis de 
er beskadiget.

Symptom Årsag Løsning
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Status-, fejl- og servicemeddelelser

Status-, fejl- og servicemeddelelser vises i meddelelsesvinduet på kontrol-
panelet. Her får du oplysninger om din printer og hjælp til at løse mange pro-
blemer. Når den tilstand, som er knyttet til meddelelsen, er ændret, 
forsvinder meddelelsen fra vinduet.

Standard-statusmeddelelser

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...

CALIBRATING Efter udskiftning af en toner-
patron eller en billedenhed 
eller efter genstart af printe-
ren efter ændringer, holder 
printeren automatisk pause 
for at udføre en automatisk 
Auto-Image Density Control 
(AIDC) cyklus. Denne proces 
skal sikre pålidelig printer-
drift med optimal out-
put-kvalitet.

Ingen handling 
nødvendig.

CANCELLING JOB Jobbet annulleres. 

COPYING Printeren udskriver med sor-
teringsfunktionen.

ENERGY SAVER Printeren står i energispare-
tilstand for at reducere 
strømforbruget, mens prin-
teren står stille. Når et 
udskriftsjob modtages, ven-
der printeren tilbage til nor-
mal strømforbrug.

FIRMWARE UPDATE Firmwaren bliver opdateret.

INITIALIZING Printeren bliver initialiseret.

PRINTING Printeren skriver ud.

PROCESSING Printeren behandler data.

READY Printeren er klar til at mod-
tage data.
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Fejlmeddelelser (Advarsel: )

"I-UNIT" i en meddelelse henviser til billedenheden.

REBOOTING Printeren genstartes. Ingen handling 
nødvendig.WARMING UP Printeren varmer op.

OFFLINE Printeren er offline. Ret indstillingen 
for TELNET, så 
den er online for 
at udskrive på et 
netværk.

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...

AUTH TIMEOUT Brugeren bliver auto-
matisk logget af på 
grund af IEEE802.1X-
portgodkendelse.

Du skal godkende 
IEEE802.1X-porten igen 
og derefter logge på.

FUSER UNIT
END OF LIFE

Fikseringsenheden er 
brændt ud.

Udskift fikseringsenhe-
den, og nulstil tælleren 
på menuen MAINTE-
NANCE MENU/SUP-
PLIES/REPLACE/
FUSER UNIT.

Udskrivning kan 
fortsætte, men 
der garanteres 
ikke for udskriv-
ningsresultatet.

HDD 
NEAR FULL

Harddisken er fuld. Slet udskriftsjob, der er 
gemt på harddisken.

INCORRECT
HDD

Da harddisksættet 
HD-P03 blev 
formateret på en 
anden maskine, 
kunne harddisksættet 
ikke bruges.

Udskift harddisksættet 
HD-P03 med et, der er 
kompatibelt med denne 
maskine, eller vælg HDD 
FORMAT fra SYS 
DEFAULT MENU, og 
formater harddisken.

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...
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INCORRECT
MEMORY CARD

Da 
CompactFlash-kortet 
blev formateret på en 
anden maskine, 
kunne CompactFlash 
ikke bruges.

Udskift Compact-
Flash-kortet med et, der 
er kompatibelt med 
denne maskine, eller 
vælg CARD FORMAT 
fra SYS DEFAULT 
MENU, og formater 
CompactFlash-kortet.

INCORRECT
I-UNIT X

X-billedenheden er en 
ikke-godkendt type.

Installer en KONICA 
MINOLTA-billedenhed af 
den rette type (AM, EU, 
AP eller GC). 
Se side 7-12.

INCORRECT
TONER X

X-tonerpatronen er en 
ikke-godkendt type.

Installer en 
KONICA MINOLTA-tone
rpatron af den rette type 
(AM, EU, AP eller GC). 
Se side 7-4.

I-UNIT END
X

X-billedenheden er 
slidt op. 

Udskift billedenheden.

I-UNIT LOW
X

X-billedenheden er 
ved at være tom og 
bør udskiftes inden 
for de næste 
4.500 sider ved 5% 
dækning af Letter/A4 
sider. 
(Vises når SYS 
DEFAULT MENU/
ENABLE 
WARNING/
I-UNIT LOW er 
angivet til ON.)

Forbered den angivne 
billedenhed.

I-UNIT LIFE
X

X-billedenheden er 
slidt op.

Udskift billedenheden. 
Udskrivning fortsætter, 
indtil meddelelsen 
"I-UNIT END" vises.

PORT AUTH
ACTIVE

IEEE802.1X-porten er 
igang.

Vent et øjeblik, indtil 
godkendelsesprocedure
n er gennemført.

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...
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MEMORY CARD
NEAR FULL

CompactFlash-kortet 
er næsten fuld.

Slet ressourcer (skriftty-
per, formularer osv.), der 
er gemt på Compact-
Flash-kortet ved hjælp 
af Download Manager 
eller PSWC.

NON SUPPORT
CARD

Da der blev indsat et 
inkompatibelt 
CompactFlash-kort i 
hukommelsesstikket 
kunne 
CompactFlash-kortet 
ikke bruges.

Brug 
CompactFlash-kort, der 
er kompatibelt med 
denne printer.

PAPER EMPTY 
TRAY X

Bakke X (Bakke 1, 2 
eller 3) er tom.
(Vises når SYS 
DEFAULT MENU/
ENABLE WAR-
NING/PAPER 
EMPTY/TRAY X er 
angivet til ON.)

Læg medie i den 
angivne bakke.

Bakke X (Bakke 2 
eller 3) er ikke korrekt 
installeret. 
(Vises når SYS 
DEFAULT MENU/
ENABLE WAR-
NING/PAPER 
EMPTY/TRAY X er 
angivet til ON.)

Installer den angivne 
bakke korrekt.

TONER OUT
X

X -tonerpatronen er 
tom.

Udskift tonerpatronen.

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...
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TONER LOW
X

X-tonerpatronen er 
ved at være tom og 
bør udskiftes inden 
for de næste 
1.200 sider ved 5% 
dækning af Letter/A4 
sider. 
(Vises når SYS 
DEFAULT MENU/
ENABLE WAR-
NING/TONER LOW 
er angivet til ON.)

Forbered den angivne 
farvetonerpatron.

TRANS. BELT
END OF LIFE

Overføringsbælteen-
heden har nået slut-
ningen på sin levetid.

Udskift overførselsbæl-
teenheden, og nulstil 
tælleren på menuen 
MAINTENANCE 
MENU/SUPPLIES/
REPLACE/TRANS. 
BELT.

Udskrivning kan 
fortsætte, men 
der garanteres 
ikke for udskriv-
ningsresultatet.

TRANS.ROLLER 
END OF LIFE

Overføringsvalsen har 
nået slutningen på sin 
levetid.

Udskift overførings-
valse, og nulstil tælleren 
på menuen MAINTE-
NANCE MENU/SUP-
PLIES/REPLACE/
TRANS. ROLLER.

Udskrivning kan 
fortsætte, men 
der garanteres 
ikke for udskriv-
ningsresultatet.

UNABLE TO 
COLLATE JOB

Harddisken er fuld. 
Udskriftsjob over 
10.000 sider kan ikke 
sorteres.

Udskriv en kopi af filen 
ad gangen.

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...
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WASTE TONER 
NEAR FULL

Resttonerbeholderen 
er næsten fuld.

Forbered en ny 
resttonerbeholder.

HUBS
NOT SUPPORTED

En USB-hub er 
tilsluttet.

Tilslut ikke en USB-hub.

DEVICE
NOT SUPPORTED

Der er tilsluttet en 
inkompatibel enhed.

Tilslut ikke en inkompa-
tibel enhed.

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...
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Fejlmeddelelser (Tilkald operatør: )

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...

COVER OPEN 
FRONT COVER

Printerens frontdæk-
sel er åben.

Luk frontdækslet.

COVER OPEN 
SIDE COVER

Printerens højre side-
dæksel er åben.

Luk højre sidedæksel.

COVER OPEN
TRAY3 COVER

Sidedækslet til 
bakke  3 er åbent.

Luk højre sidedæksel for 
bakken.

HOLD JOB ERROR
UNABLE TO 
STORE JOB

Det specificerede 
udskriftsjob, der er 
gemt på harddisken, 
sendes, når harddi-
sken ikke er 
installeret.

Udskfitsjob kan kun 
gemmes, hvis en hard-
disk er installeret Instal-
ler eventuelt en 
harddisk.

HOLD JOB ERROR
"OPTIONAL"
PRESS CANCEL

Når der udskrives et 
gemt job, blev prin-
terkonfigurationen 
ændret, siden jobbet 
blev gemt.

Ret printerkonfiguratio-
nen til det, den var, da 
jobbet blev gemt.

MANUAL EMPTY 
"SIZE"
"MEDIA"

Bakke 1 blev angivet 
med printerdriveren 
som manuel indfø-
ring til udskrivning, 
men bakke 1 er tom.

Læg det korrekte medie 
i bakke 1.

MANUAL FEED
"SIZE"
"MEDIA"

Papirkilden i printer-
driveren er angivet til 
bakke 1 (manuel ind-
føring), men der er 
allerede medie i bak-
ken, når udskrivnin-
gen begynder.

Tryk på tasten  for at 
udskrive, eller fjern, og 
ilæg medie i bakke 1 
igen.

MEMORY FULL
PRESS CANCEL

Printeren har modta-
get 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.

Hvis det ikke løser pro-
blemet, må du installere 
ekstra hukommelse.
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PAPER EMPTY
"SIZE"
"MEDIA"

Den angivne bakke er 
tom. (Vises når 
PAPER MENU/
PAPER SOURCE/
TRAY CHAINING 
ON er angivet).

Læg det korrekte medie 
i den angivne bakke.

PAPER ERROR
"SIZE"
"MEDIA"

Mediestørrelsen/
-typen angivet i prin-
terdriveren er forskel-
lig fra den størrelse/
type medie, der ilagt 
(Vises når PAPER 
MENU/PAPER 
SOURCE/TRAY 
CHAINING ON er 
angivet).

Læg den korrekte 
mediestørrelse og type i.

PAPER JAM
DUPLEX1

Medie fejlindført i 
duplexen.

Tryk på tasten  for at 
vise hjælpeskærmen. 
Følg vejledningen på 
hjælpeskærmen for at 
fjerne det fejlindførte 
medie.

PAPER JAM
DUPLEX2

Medie fejlindført i 
duplexen.

PAPER JAM
SECOND TRANS

Fejl i medieindførin-
gen i overførselsval-
seområdet. Denne 
form for fejl i indførin-
gen betyder, at 
mediet ikke nåede 
frem til området ved 
udbakken.

PAPER JAM
TRAY1

Medie fejlindført i 
bakke 1.

PAPER JAM
TRAY X

Fejl i medieindførin-
gen under transport 
fra den angivne 
bakke (bakke 2 eller 
3).

PAPER JAM
VERTICAL TRANS

Medie er fejlindført i 
den vertikale 
overføringsdel.

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...
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PAPER JAM
FUSER/EXIT

Fejl i medieindførin-
gen ved fikserings-
området.

Tryk på tasten  for at 
vise hjælpeskærmen. 
Følg vejledningen på 
hjælpeskærmen for at 
fjerne fejlindførte 
medier.

De medfølgende 
tonerpatroner og bil-
ledenheder er ikke 
installeret.

Sørg for at installere de 
medfølgende tonerpa-
troner og billedenheder.

I-UNIT END
REPLACE
X

Billedenheden X er 
helt slidt op.

Udskift billedenheden.

I-UNIT MISSING
CHECK X

X -billedenheden er 
ikke installeret, eller 
en ikke-godkendt bil-
ledenhed er 
installeret.

Installer en korrekt 
KONICA MINOLTA-bille-
denhed.

TONER OUT
REPLACE X

X-tonerpatronen er 
helt tom.

Udskift tonerpatronen.

TONER MISSING
CHECK X

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

Installer en korrekt 
KONICA 
MINOLTA-tonerpatron.

TRAY X EMPTY
"SIZE"
"MEDIA"

X (bakke 1, 2 eller 3) 
var specificeret med 
printerdriveren for 
udskrivning, men 
bakke X er tom. 
Denne meddelelse 
vises, når menuen 
PAPER MENU/
PAPER SOURCE/
TRAY CHAINING er 
angivet til OFF.

Læg de korrekte medier 
i den angivne bakke.

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...
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TRAY X PAPER ERR
"SIZE"
"MEDIA"

Den mediestørrelse/
-type, som er angivet 
i printerdriveren, er 
forskellig fra den, 
som er lagt i printe-
ren. Denne medde-
lelse vises, når 
menuen PAPER 
MENU/PAPER 
SOURCE/TRAY 
CHAINING er angi-
vet til OFF.

Læg den korrekte 
mediestørrelse og type i.

TRAY X SIZE ERR
ADD
"SIZE"

Den mediestørrelse, 
som er angivet i prin-
terdriveren, er for-
skellig fra den, som er 
lagt i printeren.

Læg den korrekte stør-
relse medie i den 
angivne bakke.

WASTE TONER FULL
REPLACE BOTTLE

Resttonerbeholderen 
er fuld.

Installer en ny resttoner-
beholder.

CONFIGURATION ERR Printerkonfiguratio-
nen blev ændret, 
mens printeren var 
tændt.

Genstart printeren

INCORRECT
TONER X

X-tonerpatroner er en 
ikke-godkendt type.

Installer en 
KONICA MINOLTA-
tonerpatron af den rette 
type (AM, EU, AP eller 
GC). Se side 7-4.

Denne meddelelse... Betyder... gør dette...
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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... gør dette...

SERVICE CALL XXXX
"Error"

Der er opdaget en fejl 
med det element, som 
er markeret "XXXX" i 
servicemeddelelsen.

Oplysninger om fejl 
vises nederst i medde-
lelsesvinduet.

Genstart printeren. Det 
vil ofte slette service-
meddelelsen, så printe-
ren kan bruges igen. 

Hvis problemet fortsæt-
ter, kontakt teknisk 
support.
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Introduktion

Bemærk

Brugen af tilbehør, som ikke er produceret eller understøttet af 

KONICA MINOLTA, vil annullere din garanti

Nærmere detaljer om tilbehør findes på vores websted 
(http://printer.konicaminolta.com)

Bemærk

Harddisksæt HD-P03 og CF-adapter MK-725 kan ikke installeres og 

bruges på samme tid. 

Installation af tilbehør kræver altid, at printeren og tilbehør er slukket og 

stikket trukket ud under installationen.

Dual In-Line 

Memory Module 

(DIMM)

512 MB DIMM

Nederste 

indføringsenhed 

PF-P07 (Bakke 3)

500-arks bakke inkluderet

Harddisksæt 

HD-P03

SATA-harddisk

CF-adapter MK-725 Adapter til CompactFlash-kort

CompactFlash 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB
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Antistatisk beskyttelse

Bemærk

Det er meget vigtigt at beskytte printerens kredsløbskort fra 

elektrostatisk beskadigelse under udførelse af eventuelle opgaver, der 

involverer kredsløbskortet.

Sluk først for alle kontakter. Hvis der medfølger en antistatisk 

håndledsrem i printersættet, skal du fæstne den ene ende af den til dit 

håndled og den anden til det bare metalchassis bag på printeren. Tilslut 

aldrig håndledsremmen til et stykke udstyr, der er strømført. Plastik, 

gummi, træ, bemalede metaloverflader og telefoner er ikke acceptable 

jordingspunkter.

Hvis du ikke har en antistatisk håndledsrem, skal du aflade din krops 

statiske elektricitet ved at berører en jordet overflade, før du håndterer 

et printerkort eller printerkomponenter. Undgå også at gå omkring, når 

du har jordet dig.
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Dual In-Line Memory Module (DIMM)

Du kan have behov for ekstra hukommelse (DIMM) til kompleks grafik 
og til duplex (2-sidet)-udskrivning. 

Dual in-line memory module (eller DIMM) er kompakte kredsløbskort med 
hukommelseschips monteret på overfladen.

Der er et indbygget 256 MB hukommelseskort og en tilgængelig rille til udvi-
delse af hukommelse. Hukommelsen kan udvides til maks. 768 MB (256 MB 
+ 512 MB).

Installation af DIMM

Bemærk

Det er meget vigtigt at beskytte printerens kredsløbskort og alle andre 

kredsløbskort mod elektrostatisk beskadigelse. Før du udfører denne 

procedure, så skal du læse om antistatiske advarsler på side 10-3. 

Derudover må du kun holde på printkort i kanterne.

1 Sluk for printeren, og afbryd net-
stik og interfacekabler.

2 Brug en skruetrækker, og fjern 
to skruer.
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3 Skub panelet lidt ned, og løft 
printeren af.

4 Indsæt DIMM-kortet i vinkel 
(ca. 45°) i stikket, idet du sikrer 
dig, at hakket på enheden er ud 
for fanen på stikket, og tryk der-
efter omhyggeligt ned, indtil det 
klikker på plads.

Sørg for kun at holde i 
kanterne på 
DIMM-kortet.

Du hører et klik, når 
DIMM-kortet sidder på 
plads.

5 Installer panelet igen, og spænd de to skruer.

6 Tilslut alle interfacekabler igen.

7 Tilslut netledningen igen, og 
tænd for printeren.
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8 Deklarer den ekstra printerhukommelse i Windows printerdriver (fanen 
Egenskaber/Konfigurer).

9 Udskriv en konfigurationsside (PRINT MENU/CONFIGURATION PG) 
og kontroller, at den totale mængde RAM, som er installeret på din prin-
ter, også bliver vist på listen.
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Harddisksæt HD-P03

Hvis du installerer harddisksæt HD-P03, kan du gøre følgende:

– Sortere udskrivning

– Jobudskrivning/lagring

– Downloade skifttyper/formularer

– Brugergodkendelse/kontosporing

– Direkte udskrivning

Et harddisksæt HD-P03 og en CF-adapter MK-725 kan ikke installe-
res på samme tid.

Installation af harddisksæt HD-P03

Bemærk

Det er meget vigtigt at beskytte printerens kredsløbskort og alle andre 

kredsløbskort mod elektrostatisk beskadigelse. Før du udfører denne 

procedure, så skal du læse om antistatiske advarsler på side 10-3. 

Derudover må du kun holde på printkort i kanterne.

1 Sluk for printeren, og afbryd net-
stik og interfacekabler.
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2 Brug en skruetrækker, og fjern 
to skruer.

3 Skub panelet lidt ned, og løft 
printeren af.

4 Sæt de to kabler til harddisk-
sættet.
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5 Sæt de to kabler på harddisk-
sættet i stikket.

6 Sæt de fire monteringspinde på 
harddisksættet i hullerne for at 
montere harddisksættet.

7 Installer panelet igen, og spænd de to skruer.

8 Tilslut alle interfacekabler igen.

9 Tilslut netledningen igen, og 
tænd for printeren.

10 Deklarer harddisken i Windows printerdriver (fanen Egenskaber/
Konfigurer).
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CompactFlash

Hvis du installerer et CompactFlash-kort, kan du gøre følgende:

– Sortere udskrivning

– Downloade skifttyper/formularer

– Brugergodkendelse/kontosporing

– Direkte udskrivning (herunder brugen af PageScope Direct Print)

Kun CompactFlash-kort med en kapacitet på 1 MB, 2 GB, 4 GB eller 
8 GB kan bruges.

Funktionen jobudskrivning/-lagring finde sikke med et Compact-
Flash-kort. Disse funktioner kræver, at harddisksættet HD-P03 er 
installeret som ekstraudstyr

Et harddisksæt HD-P03 og en CF-adapter MK-725 kan ikke installe-
res på samme tid.

Installation af CF-adapter MK-725 og 
CompactFlash-kort

Bemærk

Hvis det installerede CompactFlash-kort bruges med anden enhed end 

denne printer, f.eks. en computer eller et digitalt kamera, bliver kortet 

automatisk formateret, og alle data slettes.

Bemærk

Det er meget vigtigt at beskytte printerens kredsløbskort og alle andre 

kredsløbskort mod elektrostatisk beskadigelse. Før du udfører denne 

procedure, så skal du læse om antistatiske advarsler på side 10-3. 

Derudover må du kun holde på printkortene i kanterne.
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1 Sluk for printeren, og afbryd net-
stik og interfacekabler.

2 Brug en skruetrækker, og fjern 
to skruer.

3 Skub panelet lidt ned, og løft 
printeren af.
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4 Sæt de to kabler til 
CF-adapteren.

5 Indsæt CompactFlash-kortet i 
det relevante stik. Når Compact-
Flash-kortet er korrekt indsat, vil 
knappen øverst på stikket (med 
en cirkel på billedet) hoppe lidt 
ud.

Før du fjerner Compact-
Flash-kortet, skal du 
trykke på denne knap.
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6 Sæt de to kabler på CF-adapte-
ren i stikket.

7 Sæt de fire monteringspinde på 
CF-adapteren i hullerne for at 
montere CF-adapteren.

8 Installer panelet igen, og spænd de to skruer.

9 Tilslut alle interfacekabler igen.

10 Tilslut netledningen igen, og 
tænd for printeren.

11 Deklarer hukommelseskortet i Windows printerdriver (fanen Egenskaber/
Konfigurer).
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Nederste indføringsenhed PF-P07

Du kan installere op til én ekstra nederste indføringsenhed PF-P07 (Bakke 3). 
Den nederste indføringsenhed PF-P07 forøger din printers fødekapacitet 
med 500 ark. 

Sæt-indhold

Nederste indføringsenhed med en bakke (500 ark kapacitet)
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Installation af nederste indføringsenhed PF-P07 

Bemærk

Da der installeret forbrugsartikler i printeren, skal du være sikker på at 

holde printeren i niveau, når du flytter den, så du ikke spilder ved et 

tilfælde.

1 Sluk for printeren, og afbryd net-
stik og interfacekabler.

2 Forbered nederste indføringsenhed.

Vær opmærksom på at anbringe den nederste indføringsenhed på 
en plan flade.

3 Åbn højre sidedæksel på den 
nederste indføringsenhed.

Højre sidedæksel på den nederste indføringsenhed skal åbnes, 
inden indføringsenheden kan installeres på printeren.
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4 Anbring med hjælp fra en anden 
person printeren på toppen af 
den nederste indføringsenhed; 
kontroller, at positionsstifterne 
på den nederste indføringsen-
hed passer med hullerne i bun-
den af printeren.

ADVARSEL!
Denne printer vejer ca. 27 kg (60 lbs), når den er fuldt læsset med 

forbrugsvarer. Printeren skal løftes af to personer.

5 Luk højre sidedæksel på den 
nederste indføringsenhed.

6 Tilslut alle interfacekabler igen.

27 kg
60 lbs
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7 Tilslut netledningen igen, og 
tænd for printeren.

8 Deklarer papirkildeenhed 3 i Windows-printerdriveren (fanen Egenskaber/
Konfigurer).
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Tekniske specifikationer

Printer

Type Full Color 'tandem' A4-desktop-laserprinter

Udskriftssystem Elektrofotografisk udskrivningssystem 

Eksponeringssystem 4 laserdioder og 1 polygont spejl

Fremkaldersystem Monokomponent SMT

Opløsning 600 dpi × 600 dpi × 3 bits

Første udskrift Simplex 
Sort-hvid/Fuld farve:

12,9 sekunder for A4 (alm. papir)

12,8 sekunder for Letter 
(alm. papir)

Udskriftshastighed Simplex 
Sort-hvid/Fuldfarve:

30,0 sider pr. minut for A4 
(alm. papir)

31,6 sider pr. minut for Letter 
(alm. papir)

Duplex (2-sidet) (kun magicolor 4750DN)
Sort-hvid/Fuldfarve:

30,0 ark pr. minut for A4 (alm. 
papir: 2 sider eller mindre)

31,6 ark pr. minut for Letter 
(alm. papir: 2 sider eller mindre)

Papirstørrelser 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")
Paperlængde: 148 til 297 mm (5,8 til 11,7")

Bakke 3 (ekstraudstyr)
B5 (JIS) - Legal
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Tekniske specifikationer A-3

Papir/Medier • Alm. 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
• Glittet 1 (100 -128 g/m2)
• Glittet 2 (129 -158 g/m2)
• Kun enkeltark (60 til 90 g/m2)
• Specielt papir (60 til 90 g/m2)

Inputkapacitet Bakke 1 (Manuel indføringsbakke)
Alm. papir/Genbrugspapir/Kun enkeltark/
Specielt papir: 100 ark
Kuvert: 10 kuverter
Etiket/Postkort/Tykt 1/Tykt 2/Glittet 1/
Glittet 2/Brevpapir:  20 ark

Bakke 2
Alm. papir/Genbrugspapir/Kun enkeltark/
Specielt papir: 250 ark
Etiket/Postkort/Tykt 1/Tykt 2/Glittet 1/
Glittet 2/Brevpapir:  20 ark

Bakke 3 (ekstraudstyr)
Alm. papir/Genbrugspapir/Kun enkeltark/
Specielt papir: 500 ark

Outputkapacitet Udbakke: 200 ark (Alm. papir:80 g/m2)

Driftstemperatur 10 til 30°C (50 til 86°F) 

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. 36 sekunder
220 V: Gns. 39 sekunder
240 V: Gns. 34 sekunder

Tid til printeren kan starte udskrivning, 
efter der er tændt for den ved 
stuetemperatur (23°C)
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Tekniske specifikationerA-4

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

Strømforbrug 120 V: 1100 W eller mindre
220 til 240 V: 1200 W eller mindre
Energisparetilstand: 15 W eller mindre

Ampereforbrug 120 V: 9,9 A eller mindre
220 til 240 V: 4,6 A eller mindre

Støjniveau Under udskrivning: 54 dB eller mindre
Standby: 39 dB eller mindre

Ydre mål Højde: 330 mm (13,0")
Bredde: 419 mm (16,5")
Dybde: 520 mm (20,5")

Uden udhængende dele og manuel 
indføringsbakke

Vægt magicolor 4750EN: 
ca. 22 kg (49 lb) (uden forbrugsartikler)
ca. 27 kg (60 lb) (med forbrugsartikler)
magicolor 4750DN: 
ca. 23 kg (51 lb) (uden forbrugsartikler)
ca. 27 kg (60 lb) (med forbrugsartikler)

Interface USB 2,0 (High Speed)-kombatibel, 10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Værts-USB 
(USB-enhedsudskrivning)

Standardhukommelse 256 MB

Maskinlevetid Maks. 400.000 sider og ikke mere end 5 år
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Tekniske specifikationer A-5

Forbrugsartiklers holdbarhed

Kan udskiftes af bruger

Værdierne for tonerpatronen og resttonerbeholder angiver antallet af 
sider ved simplex-udskrivning med medie i A4/Letter-format med 5% 
dækning.
Den reelle levetid kan variere (være kortere) afhængig af udskrivnings-
betingelserne (dækning, papirformat osv.), forskel i udskriftsmetode, 
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 printkvaliteten. 
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

Tonerpatron Standard in-box-patron:

2.000 sider (fortløbende)
Reservepatron (standardkapacitet):

4.000 sider (fortløbende)
Reservepatron (højkapacitet):

6.000 sider (fortløbende)

Billedenhed 30.000 sider (fortløbende)

Resttonerbeholder 

WB-P03

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

Overføringsvalse TF-P04 100.000 sider (fortløbende)

Overføringsbælteenhed 

TF-P05

100.000 sider (fortløbende)

Fikseringsenhed FU-P02 100.000 sider (fortløbende)

Artikel Gennemsnitlig holdbarhed

Mediefødevalse 300.000 sider
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Vores interesse for miljøbeskyttelseA-6

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 auto-
matisk 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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