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INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Vennligst les instruksjonshåndboken før du bruker
kopieringsmaskinen.

Oppbevar den i nærheten av kopieringsmaskinen som
referanse.
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Vennligst les instruksjonshåndboken før du bruker kopieringsmaskinen. Oppbevar den i nærheten av

kopieringsmaskinen som referanse.

De delene i denne håndboken og deler av kopieringsmaskinen som er merket med symboler er sikkerhetsvarsler
som er ment å beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i omgivelsene, og å sikre korrekt og sikker
bruk av kopieringsmaskinen. Symbolene og deres betydning vises nedenfor.

      FARE: Viser at alvorlig personskade vil skje ved utilstrekkelig oppmerksomhet ved eller feil bruk av de
tilhørende punktene.

       ADVARSEL: Viser at alvorlig personskade kan skje ved utilstrekkelig oppmerksomhet ved eller feil bruk
av de tilhørende punktene.

      FORSIKTIG: Viser at personskade eller mekanisk skade kan skje ved utilstrekkelig oppmerksomhet ved
eller feil bruk av de tilhørende punktene.

Symboler
Symbolet m viser at den tilhørende delen inneholder sikkerhetsadvarsler.  Spesielle punkter å være oppmerksom
på vises i symbolet.

.................... [Generell advarsel]

.................... Varsel om fare for elektrisk støt]

.................... [Varsel om høy temperatur]

Symbolet      viser at den tilhørende delen inneholder informasjon om forbudte handlinger.  Detaljer om den
forbudte handlingen vises i symbolet.

.................... [Advarsel om forbudt handling]

.................... [Demontering forbudt]

Symbolet � viser at den tilhørende delen inneholder informasjon om handlinger som må utføres. Detaljer om den
nødvendige handlingen vises i symbolet.

.................... [Varsel om nødvendig handling]

.................... [Trekk stikkontakten ut av vegguttaket]

.................... [Kople alltid kopieringsmaskinen til et jordet uttak]

Kontakt servicetekniker for å bestille erstatning hvis sikkerhetsvarslene i håndboken er uleselige, eller hvis
selve håndboken blir borte. (mot betaling)
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Få maskinen til automatisk å
velge papir med samme
format som originalen
<Auto papirvalg> (side 4-1)
* På enkelte modeller er ikke

denne innstillingen
tilgjengelig.

Forskjellige funksjoner for å
lage forstørrede og
forminskede kopier
� Forstørre/forminske kopier

for å passe til papirformatet
i en angitt skuff.
<Innstilling for automatisk
valg av forstørring>
(side 4-3)

�  Forstørre/forminske kopier til
ethvert ønsket format mellom 50
- 200%.
 <Zoomkopi> (side 4-3)

� Spesifisere forstørringen ved å
velge papirformatet
<Formatzoom kopi> (side 4-4)

Lage klare reproduksjoner av
fotografier
<Valg av kopikvalitet> (side
4-2)

Lage marg på kopier
<Marginnstilling> (side 5-1)
* Når det valgfrie minnekortet

er installert.

Lage kopier med rene kanter
<Innstilling for randsletting>
(side  5-2)
* Når det valgfrie minnekortet er

installert.

Lage en kopi av to eller fire
originaler
<Samkopi> (side 5-4)
* Når det valgfrie minnekortet

er installert.

Sortere automatisk
<Sortere kopi> (side 5-6)
* Når det valgfrie minnekortet

er installert.

Endre kopiretning for lett
sortering
<Rotert kopi> (side 5-6)
* Når det valgfrie minnekortet

er installert.

Lage kopier av originaler med
forskjellige format samtidig
<Auto valg innstilling>
(side 7-2)
* Når den valgfrie ADM er

installert.

Administrere antall kopier
pr. ID-kode
<Kopiadministrasjon>
(side 6-1)

En lang rekke valgfritt utstyr
er tilgjengelig
� ADM (automatisk

dokumentmater) (side 7-1)

� Skuff (side 7-3) � Jobbseparator (side 7-3) � Nøkkelteller (side 7-3)

� Minnekort (side 7-4)
� Skriverkort (side 7-4)
� Nettverksskriverkort

(side 7-4)



Varselmerker er festet på kopieringsmaskinen på følgende punkter av sikkerhetshensyn.
VÆR SPESIELT FORSIKTIG for å unngå brann eller elektrisk støt når du fjerner en papirstopp eller bytter toner.

VARSELMERKER

MERK: IKKE fjern disse merkene.

Merke 2
Høy temperatur innvendig. Ikke berør
deler i dette området, da det er fare for
forbrenning. ...........................................

Merke 1
Høyspent innvendig.  Berør ALDRI deler i
dette området, da det er fare for elektrisk
støt. .......................................................

KAPITTEL 1 VIKTIG! VENNLIGST LES DETTE FØRST.

Merke 3
Ikke brenn toner og tonerkassetter.
Farlige gnister kan forårsake forbrenning.
..............................................................
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� Strømforsyning/Jorde
kopieringsmaskinen

      ADVARSEL
• IKKE bruk strømforsyning med en annen spenning enn

angitt.  Unngå flere tilkoplinger i samme uttak.  Slike
situasjoner representerer fare for brann eller elektrisk
støt. ............................................................................

• Sett stikkontakten godt inn i vegguttaket. Hvis
metallgjenstander kommer i kontakt med tindene på
stikkontakten, kan det forårsake brann eller elektrisk
støt. ............................................................................

• Kople alltid kopieringsmaskinen til et jordet uttak for å
unngå fare for brann eller elektrisk støt i tilfelle
kortslutning.  Hvis det ikke er mulig med en jordet
tilkopling, kontakt din servicetekniker. ........................

Andre forholdsregler
• Kople stikkontakten til det uttaket som er nærmest mulig

kopieringsmaskinen.

� Håndtering av plastposer

      ADVARSEL
• Hold plastposene som er brukt med kopieringsmaskinen

borte fra barn. Plasten kan klebe seg til nese og munn
og forårsake kvelning. ................................................

FORHOLDSREGLER VED INSTALLASJON
� Omgivelser

     FORSIKTIG
• Unngå å plassere kopieringsmaskinen på steder som

er ustabile eller ujevne.  Slike plasseringer kan få
kopieringsmaskinen til å falle ned eller velte.  Slike
situasjoner representerer en fare for personskade eller
skade på kopieringsmaskinen. ...................................

• Unngå steder med fuktighet eller støv og skitt.  Hvis
støv eller skitt fester seg til stikkontakten, må
stikkontakten rengjøres for å unngå fare for brann eller
elektrisk støt. ...............................................................

• Unngå plassering nær radiatorer, varmeovner, eller
andre varmekilder, eller plasseringer nær brennbare
gjenstander, for å unngå brannfare. ............................

• For å holde kopieringsmaskinen avkjølt og lette bytte
av deler og vedlikehold, bør det være nok plass rundt
maskinen som vist nedenfor.
La det være nok plass, særl ig rundt venstre
deksel, slik at luften kan ventileres skikkelig ut av
kopieringsmaskinen. ................................................

• Bruk alltid trinselåsene for å stabilisere kopierings-
maskinen når den er satt på plass, for å unngå at den
beveger seg og/eller velter og forårsaker skade. ........

Andre forholdsregler
• Ugunstige miljøforhold kan påvirke den sikre bruken og

ytelsen til kopieringsmaskinen. Installeres i et rom med
luftkondisjonering (anbefalt romtemperatur: ca. 20°C,
fuktighet: ca. 65%RH) og unngå følgende plasseringer
når du velger sted for kopieringsmaskinen.
. Unngå steder nær et vindu eller utsatt for direkte sollys.
. Unngå steder med vibrasjoner.
. Unngå steder med store temperatursvingninger.
. Unngå steder som er direkte utsatt for varm eller kald

luft.
. Unngå dårlig ventilerte steder.

1-2
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effektivt hvis det utføres før årstider med høy fuktighet.
Rådfør deg med servicetekniker når det gjelder
kostnadene for rengjøring av de indre delene av
kopieringsmaskinen. ....................................................

Andre forholdsregler
• IKKE plasser tunge gjenstander på kopieringsmaskinen

eller forårsak annen skade på den.

• IKKE åpne frontdekslet, slå av hovedbryteren eller trekk
ut stikkontakten under kopiering.

• Det frigjøres noe ozon ved kopieringen, men mengden er
ikke stor nok til å utgjøre noen helsefare. Hvis, imidlertid,
kopieringsmaskinen brukes i lengre tid i et dårlig ventilert
rom eller hvis man tar ekstremt stort antall kopier, kan
lukten bli ubehagelig. For å opprettholde passende miljø
for kopieringsarbeid, foreslår vi at rommet ventileres
skikkelig.

• Kontakt servicetekniker når du skal løfte eller flytte
kopieringsmaskinen.

• Ikke berør elektriske deler, slik som kontakter eller trykte
kretskort. De kan skades av statisk elektrisitet.

• IKKE prøv å utføre oppgaver som ikke er forklart i denne
håndboken.

• FORSIKTIG: Bruk av andre kontroller eller justeringer
eller utførelse av andre prosedyrer enn spesifisert her,
kan resultere i farlig strålingsrisiko.

� Forsiktighetsregler ved håndtering
av forbruksartikler

      FORSIKTIG
• Unngå inhalasjon, svelging, hud- eller øyekontakt. Ved

svelging må mageinnholdet fortynnes grundig med vann
og lege oppsøkes. Ved hudkontakt, vask med såpe og
vann. Ved øyekontakt, skyll grundig med vann og
oppsøk lege. ...............................................................

• Lengre tids inhalasjon av overskytende støv kan forårsake
lungeskade. Bruk av dette produktet som beregnet,
resulterer ikke i inhalasjon av overskytende støv. ........

• Holdes borte fra barn. ..................................................

• Ikke brenn toner og tonerbeholdere. Farlige gnister kan
forårsake forbrenning. ..................................................

Andre forholdsregler
• Les alltid sikkerhetsinstruksene som ligger i esken eller

er trykket på beholderen når du håndterer forbruksartikler.

• Kast toner eller tonerbeholdere i henhold til lokale regler
og forskrifter.

• Lagre forbruksartikler på et kjølig, mørkt sted.

• Hvis ikke kopieringsmaskinen skal brukes i lengre tid, ta
papiret ut av papirmagasinet, legg det tilbake i
originalpakningen og forsegl pakken på nytt.

� Forholdsregler ved bruk av
kopieringsmaskinen

      ADVARSEL
• IKKE plasser metallgjenstander eller vannbeholdere

(blomstervaser, blomsterpotter, kopper etc.) på eller ved
kopieringsmaskinen. Slike situasjoner representerer fare
for brann eller elektrisk støt hvis de skulle falle inn i
maskinen. ...................................................................

• IKKE fjern noen av dekslene fra kopieringsmaskinen,
da det er fare for elektrisk støt fra høyspente deler inne
i maskinen. ..................................................................

• IKKE skad, knekk eller forsøk å reparere strømkabelen.
IKKE plasser tunge gjenstander på kabelen, eller trekk
i den, bøy ikke unødvendig på den, eller forårsak annen
type skade.
Slike situasjoner representerer fare for brann eller
elektrisk støt. ...............................................................

• Prøv ALDRI å reparere eller demontere
kopieringsmaskinen eller dens deler, da det er fare for
brann, elektrisk støt eller skade på laseren. Hvis
laserstrålen blottlegges, er det fare for at den kan
forårsake blindhet. ......................................................

• Hvis kopieringsmaskinen blir svært varm, det kommer
røyk fra den, det kommer en rar lukt, eller det inntreffer
noen annen unormal situasjon, er det fare for brann eller
elektrisk støt. Slå hovedbryteren AV (O) med en gang,
trekk stikkontakten ut av uttaket og kontakt din
servicetekniker. ...........................................................

• Hvis noe skadelig (binders, vann, andre væsker etc.) faller
ned i kopieringsmaskinen, må du slå hovedbryteren AV
(O) med en gang. Deretter trekker du stikkontakten ut av
uttaket for å unngå fare for brann eller elektrisk støt. Så
kontakter du din servicetekniker. ..................................

• IKKE trekk ut eller sett inn stikkontakten med våte
hender, da det er fare for elektrisk støt. ......................

• Kontakt ALLTID din servicetekniker for vedlikehold eller
reparasjon av indre deler. ...........................................

      FORSIKTIG
• IKKE trekk i strømkabelen når du tar stikkontakten ut av

uttaket. Hvis du trekker i strømkabelen, kan trådene inne
i kabelen briste og det er fare for brann eller elektrisk
støt. (Ta ALLTID tak i stikkontakten når du tar
strømkabelen ut av uttaket.) ........................................

• Ta ALLTID stikkontakten ut av uttaket når du flytter
kopieringsmaskinen. Hvis strømkabelen blir skadet, er
det fare for brann eller elektrisk støt. ............................

• Hvis ikke kopieringsmaskinen skal brukes i en kortere
periode (over natten, etc.), slår du hovedbryteren AV (O).
Hvis den ikke skal brukes i en lengre periode (ferier etc.),
trekker du stikkontakten ut av uttaket av
sikkerhetshensyn i den tiden kopieringsmaskinen ikke
skal brukes. .................................................................

• Hold ALLTID i de angitte delene kun når du løfter eller
flytter kopieringsmaskinen. ..........................................

• Av sikkerhetshensyn må du ALLTID trekke ut stikkontakten
når du skal utføre rengjøringsoppgaver. ........................

• Hvis det samler seg støv inne i kopieringsmaskinen, er
det fare for brann eller andre problemer. Vi anbefaler
derfor at du rådfører deg med servicetekniker når det
gjelder rengjøring av de indre delene. Dette er spesielt

FORHOLDSREGLER VED BRUK
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KAPITTEL 2 NAVN PÅ DELER

(1) Hovedmaskin



KAPITTEL 2 NAVN PÅ DELER

2-2

1 Originaldeksel
(Åpne/lukke for å plassere originalen på glassplaten.)

2 Operatørpanel
(Inneholder knapper og indikatorer for å bruke
kopieringsmaskinen.)

3 Håndtak for venstre deksel
(Holdes for å åpne venstre deksel.)

4 Venstre deksel
(Åpnes når det inntreffer en papirstopp.)

5 Multiarkmater
(Legg papir her når du kopierer på lite format eller spesialpapir.)

6 Innmatingsførere
(Pass på å stille inn papirbredden når du legger papir i
multiarkmateren.)

7 Støtteskinne
8 Tonerkassett
9 Utløser for tonerkassett

(Brukes for å bytte tonerkassetten.)
0 Beholder for toneravfall
! Utløser for beholder for toneravfall

(Brukes for å bytte beholder for toneravfall.)
@ Renseskaft

(Trekk og skyv tilbake etter bytte av tonerkassett eller når
kopibildene blir tilsølt av toner.)

# Frontdeksel
(Åpne for å bytte tonerkassetten eller beholderen for toneravfall.)

$ Hovedbryter
(Slå PÅ (|) før du begynner å lage kopier.)

% Kopilagringsdelen
(Kopiert papir lagres her.)

^ Utmatingsdel
& Skuff

(Tar opp til 250 ark standardpapir [standardpapir som spesifisert
av vårt firma].)

* Glassplate
(Plasser originaler her for kopiering. Legg originalen med forsiden
ned og med kantene rettet inn etter formatskalaene på venstre og
bakre side av glassplaten.)

( Skalaer for originalformat
(Pass på å rette inn originalen etter disse når originalen plasseres
på glassplaten.)

) Lengdejusteringsplate
(Justeres etter lengden på papiret som skal legges i skuffen.)

⁄ Håndtak for breddejustering
(Hold i håndtaket og juster breddeføreren etter bredden på papiret
som skal legges i skuffen.)

¤ Skuffbunnplate
(Trykkes ned når du legger i papir.)

‹ Transporthåndtak
(De to høyre håndtakene er profilerte håndtak. De to venstre blir
håndtak når de trekkes ut.)



KAPITTEL 2 NAVN PÅ DELER
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(2) Operatørpanel

1 Startknapp (Indikator)
(Trykk for å starte kopieringen. Kopiering er mulig når indikatoren
lyser grønt.)

2 Stopp/Slett knapp
(Trykk for å endre innstillingene eller antall kopier som skal lages.)

3 Talltaster
(Trykk for å stille inn antall kopier eller legge inn
forstørringsgraden.)

4 Nullstillingsknapp
(Se “� Startinnstilling” på side 2-4.)

5 Avbruddsknapp (Indikator)
(Trykk for å avbryte kopieringen. Indikatoren tennes når knappen
trykkes inn. Se side 4-5.)

6 Energisparer (forvarmer) knapp (Indikator)
(Trykk for å stille inn strømspareinnstillingen når
kopieringsmaskinen ikke er i bruk. Indikatoren er tent mens
energispareinnstillingen er PÅ. Se side 4-6.)

7 Manuell/enter knapp
(Trykk for manuelt å velge papir eller forstørringsgrad som overstyrer
innstillingen for automatisk papirvalg og innstillingen for automatisk
forstørringsvalg. Brukes også til å bekrefte valgte punkter.

8 Kopiantall/forstørringsdisplay
(Viser antall kopier som skal lages og forstørringsgraden for zoom-
kopiering. Når forstørringsgraden vises, lyser %. Viser også
kopistatus.)

9 Zoom (+) knapp
(Trykk for å øke forstørringsgraden ved  zoom-kopiering.)

0 Zoom (-) knapp
(Trykk for å minske forstørringsgraden ved zoom-kopiering.)

! Valgknapp for automatisk innstilling/APS/AMS indikatorer
(Trykk for å velge innstilling for automatisk papirvalg, eller
innstilling for automatisk forstørringsvalg. Indikatorene lyser i de
respektive innstillingene.)

@ Huske % knapp
(Trykk for å lage kopier i innstillingen for zoom-kopiering. Se side
4-3.)

# Papirvalgknapp
(Trykk for å velge en skuff eller multiarkmateren. En indikator for
skuffvalg og en indikator for papirformat tennes.)

$ Indikatorer for skuffvalg
(Den skuffen [papirmateskuffen] som er valgt i øyeblikket lyser.)

% Indikatorer for plassering av papirstopp
(Viser plasseringen av feilmatet papir, hvis det inntreffer en
papirstopp.)

^ Indikatorer for papirformat
(Viser papirformatet i den valgte skuffen eller multiarkmateren.)

& Originalknapp
(Trykk for å velge originalens format.)

* Indikatorer for originalformat
(Viser det valgte originalformatet.)

( Indikator for papirstopp
) Indikator for påfylling av papir
⁄ Indikator for påfylling av toner

(Blinker når tonernivået blir lavt. Se side 3-5.)
¤ Indikator for toneravfall

(Viser når beholderen for toneravfall må byttes. Se side 3-5.)
‹ Vedlikeholdsindikator

(Lyser når maskinen trenger service. Se side 8-2.)
› Minneoverløp/Datafeil indikator

(Lyser når minnet blir fullt under lesing av originaler. Denne
indikatoren lyser også under datautveksling med en datamaskin
når den valgfrie skriverfunksjonen brukes.)

fi Knapper for justering av kopibelysning
(Trykk på venstre knapp for å gjøre kopitettheten lysere, trykk på
høyre knapp for å gjøre den mørkere.)

fl Indikatorer for kopibelysning
(I manuell belysningsinnstilling vises nivået på den valgte
kopibelysningen.)

‡ Knapp for valg av bildeinnstilling/Auto belysning/Tekst & foto/Foto/
Tekst indikatorer
(Trykk for å velge bildeinnstilling. Se side 4-2.)

— Auto valgknapp (Indikator)
(Kan brukes når den valgfrie ADM er installert. Se side 7-2.)
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· Samkopiknapp/2 i 1 indikator/4 i 1 indikator
(Trykk for å kopiere flere bilder på samme side av kopien. Se side
5-2.)

‚ Knapp for randsletting (Indikator)
(Trykk for å lage marger. Se side 5-1.)

Œ Knapp for randsletting (Indikator)
(Trykk for å slette pletter fra kantene av kopier. Se side 5-2.)

„ Transparentknapp (Indikator)
(Trykk for å kopiere på tykt papir eller transparenter. Se side 3-3.)

´ Knapp for randsletting i bøker (Indikator)
(Trykk for å slette pletter fra kantene og midten av kopier som er
laget av bøker. Se side 5-2.)

‰ Sorteringsknapp (Indikator)
(Trykk for å sortere kopier i separate sett. Se side 5-6.)

ˇ Skriverknapp
(Trykk for å bruke den valgfrie skriverfunksjonen.)

Á Data On-line indikator
(Lyser når den valgfrie skriverfunksjonen benyttes eller ved mottak
av data fra en datamaskin.)

� Startinnstilling (ved slutten av oppvarmingen eller når
nullstillingsknappen trykkes inn)

I startinnstillingen velges automatisk papir med samme format som
originalen (“auto papirvalginnstilling”), antall kopier settes til “1” og
kopibelysningen stilles på “Tekst & Foto innstilling”.
* Innstillingen for automatisk papirvalg er ikke tilgjengelig på enkelte

modeller.

� Auto slettefunksjon
Omtrent 90 sekunder etter at kopieringen er stanset, går
kopieringsmaskinen automatisk tilbake til de samme innstillingene
som etter oppvarmingen. (Men belysningsinnstillingen endres ikke.)
Kopiering kan skje med samme innstillinger (kopiinnstilling, antall
kopier og belysningsinnstilling) hvis kopieringen startes før den
automatiske slettefunksjonen trer i kraft.

� Automatisk skuffevekslingsfunksjon
Hvis to skuffer inneholder papir av samme format og papiret i den ene
skuffen slipper opp under kopieringen, veksler denne funksjonen
papirmatingen fra den tomme skuffen til den fulle skuffen, uten å
avbryte kopieringen.
* Den automatiske skuffevekslingsfunksjonen kan koples ut. (Se

“Automatisk skuffeveksling” PÅ SIDE 6-5.)
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KAPITTEL 3  FORBEREDELSER FØR BRUK

1. Hvordan legge i papir

Papir kan legges inn i skuffen og i multiarkmateren.

(1) Forholdsregler ved ilegging av papir

Når papiret er pakket ut, skal det viftes flere ganger og deretter
legges i magasinet.

(2) Legge papir inn i skuffen

Opp til 250 ark standardpapir (75 eller 80 g/m2/standardpapir som
spesifisert av vårt firma) eller farget papir kan legges inn i skuffen.
(Spesifikasjoner i tommer)
* Skuffen kan stilles inn til å ta papir i alle ønskede formater fra 11" x

17" til 5 1/2" x 8 1/2".
(Metriske spesifikasjoner)
* Skuffen kan stilles inn til å ta papir i alle ønskede formater fra A3 til

A5 (vertikal).

Trekk skuffen ut mot deg så langt den går.
* Hvis det er installert ekstra skuffer, må du ikke trekke ut

mer enn en skuff av gangen.

Trykk skuffens bunnplate ned og fest den der.

Hold i håndtaket for breddejustering og flytt det for å rette inn
breddeføreren etter den ønskede papirbredden.
Papirformatene er markert inne i skuffen.

Hold i begge sider av lengdejusteringsplaten og flytt den for
å rette den inn etter den ønskede papirlengden.
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Plasser papiret i flukt med den venstre veggen i skuffen.

VIKTIG

* Det er et klebemerke (“1” på illustrasjonen) som viser
papirkapasiteten på innsiden av skuffen. Legg ikke inn papir over
denne grensen.

* Når du legger papir inn i skuffen, så pass på at kopisiden vender
oppover. (Kopisiden er den siden som vender oppover når pakken
åpnes.)

* Kontroller at lengdejusteringsplaten og breddeføreren har god
kontakt med papiret. Hvis det er mellomrom, må stillingen på
lengdejusteringsplaten eller breddeføreren justeres.

Plasser det medfølgende papirformatarket slik at formatet på
papiret som er lagt inn kan kontrolleres ved å se på forsiden
av skuffen.

Skyv skuffen forsiktig inn igjen.
* Kontroller at papiret ligger under hakene i skuffen. Hvis

ikke, legg i papiret på nytt.
* Før du lar kopieringsmaskinen være ubrukt i lengre tid, tar

du papiret ut av skuffen(e) og legger det tilbake i
originalpakken for å beskytte det mot fuktighet.

(3) Legge papir i multiarkmateren

Både spesialpapir og standardpapir kan legges i multiarkmateren. Når
du kopierer på spesialpapir, må du alltid bruke multiarkmateren.
* Antall ark standardpapir, farget papir og papir med brevhode som

kan legges inn i multiarkmateren varierer, avhengig av
papirformatet.
11" x 17" og 8 1/2" x 14" (A3, B4 og Folio): 25 ark
11" x 8 1/2" og 5 1/2" x 8 1/2" (A4 til A5 [vertikalt]): 50 ark

* Type spesialpapir og antall ark som kan legges inn i
multiarkmateren er:
• Transparenter: 1 ark
• Standardpapir (120g/m2, 160g/m2): 1 ark

Åpne multiarkmateren.
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Når du kopierer på tykt papir eller transparenter, så trykk på
transparentknappen for å tenne indikatoren.

* Når du bruker transparenter eller tykt papir, velg “Transparenter”
eller “Tykt papir” i “Transparentinnstilling” (se side 6-6) i
standardinnstillingene.

Juster innmatingsførerne etter formatet på papiret som skal
legges inn.

* Når du legger inn A4 (vertikalt) eller større papir, trekker du
ut støtteskinnen.

Skyv papiret inn langs førerne så langt det går.

VIKTIG

Når du legger papir inn i multiarkmateren, pass på at kopisiden
vender nedover. (Kopisiden er den siden som vender oppover når
pakken åpnes.)
Hvis den fremre kanten på papiret er krøllet, må den rettes ut før
papiret legges inn i multiarkmateren.

� Stille inn papirformatet for multiarkmateren
Papirformatet for multiarkmateren kan ordnes slik at multiarkmateren
automatisk velges i henhold til originalformatet, slik som når
innstillingen automatisk papirvalg velges.

Trykk og hold papirvalgknappen inne i 3 sekunder.
Indikatoren for det papirformatet som nå ligger i
multiarkmateren lyser. “F12” vises på displayet for kopiantall
og 2 sekunder senere vises et tall.
Det tallet som vises angir papirformatet slik:
1: A3
2: A4 (vertikalt)
3: A4
4: B4
5: B5 (vertikalt)
6: B5
7: Folio
8: U (ingen formatinnstilling)
xxx: Innstilling av bredden på ikke-standard papirformat for

multiarkmateren
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Trykk på Zoom (+) eller Zoom (-) knappen og endre tallet for
å velge papirformatet.

Trykk på Enter-knappen. Papirformatindikatoren for det
valgte papirformatet tennes. Normal kopiering er nå mulig.

� Stille inn konvolutter
Når du bruker den valgfrie skriverfunksjonen, kan du legge
konvolutter i multiarkmateren.

MERK

Følgende typer konvolutter kan brukes; COM-10, Monark, DL og C5.
Opp til 6 konvolutter kan legges inn i multiarkmateren av gangen.

Åpne multiarkmateren.

Rett inn innmatingsførerne etter konvoluttformatet.

Åpne konvolutten og legg den med skrivesiden ned og
klaffen midt mot innmatingspalten og skyv den så inn langs
innmatingsføreren, så langt den kan gå.
* Feil ilegging av konvolutter kan resultere i trykk i feil retning

eller på feil side.
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2. Bytte tonerkassett og beholder for toneravfall

Når indikatoren for påfylling av toner lyser, må det etterfylles toner.
Selv om det kan lages flere kopier etter at indikatoren tennes,
anbefaler vi at tonerkassetten byttes med en gang. Når indikatoren for
påfylling av toner tennes, vil indikatoren for toneravfall også tennes.
Bytt beholderen for toneravfall etter at du har byttet tonerkassetten.
* Etterfyll toner bare når indikatoren for påfylling av toner lyser.

FORSIKTIG
Ikke brenn toner og tonerbeholdere. Farlige gnister kan
forårsake forbrenning.

Åpne frontdekslet.

Drei tonerkassettens utløser mot høyre så langt den går. Den
gamle kassettes løsner.

Trekk den gamle tonerkassetten mot deg.

ADVARSEL
Laderdelen er høyspent. Vær svært forsiktig når du
arbeider i dette området, da det er fare for elektrisk støt.

Dunk den nye tonerkassetten på toppen 5 eller 6 ganger og
rist den fra side til side 8 til 10 ganger.

Skyv den nye tonerkassetten inn i kopieringsmaskinen.
* Rett inn pilen på toppen av tonerkassetten med

utsparingen i kopieringsmaskinen og skyv så kassetten inn
i kopieringsmaskinen.
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Drei tonerkassettens utløser mot venstre så langt den går.
Den nye tonerkassetten er nå låst fast.

Hold utløseren til beholderen for toneravfall 1 opp, og ta ut
beholderen for toneravfall.

Lukk åpningen på beholderen med seglet.

FORSIKTIG
Ikke brenn toner og tonerbeholdere. Farlige gnister kan
forårsake forbrenning.

Hold utløseren til beholderen for toneravfall opp, og skyv den
nye beholderen inn i kopieringsmaskinen.

10. Trekk renseskaftet forsiktig ut, så langt det går og skyv
det så inn igjen.

VIKTIG

Ikke bruk kraft for å dra i renseskaftet eller trekk det helt ut.

Lukk frontdekslet.
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KAPITTEL 4  GRUNNLEGGENDE BRUK

1. Grunnleggende kopieringsmetode

1. Oppvarming
Slå hovedbryteren PÅ (|). Når oppvarmingen er ferdig, tennes
Startindikatoren.
* Hvis du plasserer en original og trykker på Startknappen før

oppvarmingen er ferdig, starter kopieringen automatisk når
oppvarmingen er ferdig.

2. Plassere originaler
Plasser originalen på glassplaten. Når du plasserer originalen, må
plasseringen justeres ved hjelp av skalaene for originalformat i bakre
venstre hjørne.

3. Funksjonsvalg
Velg blant kopieringsmaskinens forskjellige funksjoner.
* Se sidene 4-3 til 5-6 for nærmere detaljer om kopifunksjonene.

4. Valg av papirformat
Når du kopierer på papir med samme format som originalen, må du
kontrollere at APS-indikatoren er tent. Hvis ikke, trykk på knappen for
automatisk innstillingsvalg for å tenne indikatoren. Når du kopierer på
papir med et annet format enn originalen, uten å endre bildeformat,
må du trykke på papirvalgknappen for ønsket papirformat og trykke
på manuellknappen.
* Kopieringsmaskinen kan stilles inn slik at papirformatet alltid må

stilles inn manuelt. (Se “Papirvalg” på side 6-5.)
* Det er mulig å spesifisere en skuff (papirmateskuff) som skal velges

automatisk uten å plassere noen originaler. (Se “Standardskuff” på
side 6-5.)

* På noen modeller velges ikke originalformatet og papirformatet
automatisk. Velg originalformatet ved hjelp av originalknappen og
velg papirformatet med papirvalgknappen.
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5. Valg av kopikvalitet
Kopikvalitet kan velges i henhold til originaltypen. Trykk på knappen
for valg av bildeinnstilling for å tenne de respektive indikatorene.
For å justere automatisk: Automatisk belysningsindikator
Fotooriginaler: Fotoindikator
Tekst- og fotooriginaler: Tekst & Fotoindikator
Tekstoriginaler: Tekstindikator
* Kopibelysningen kan justeres i alle bildeinnstillinger. (Se

“Automatisk belysningsjustering”, “Justering av belysning på tekst-
og fotooriginal”, “Justering av belysning på tekstoriginal” og
“Justering av belysning på fotooriginal” på sidene 6-4 og 6-5.)

* Det er mulig å velge bildeinnstillingen som er brukt i
startinnstillingen. (Se “Belysningsinnstilling” på side 6-4.)

Når alle indikatorene for automatisk belysning, foto, tekst & foto og
tekst er slukket, er kopieringsmaskinen i økonomiinnstilling. I
økonomiinnstilling blir bildetettheten lysere for å redusere
tonerforbruket. Bruk denne innstillingen når det ikke er nødvendig
med høykvalitetstrykk.

6. Justering av kopibelysning
Det er mulig å velge kopibelysning for alle bildeinnstillinger og
utelukke den automatiske belysningsinnstillingen. For å gjøre
kopitettheten mørkere, trykk på høyre knapp for justering av
kopibelysningen, for å flytte belysningsindikatoren mot høyre. For å
gjøre kopitettheten lysere, trykk på venstre knapp for justering av
kopibelysningen, for å flytte belysningsindikatoren mot venstre.
* Antall nivåer for belysningsjustering kan velges fra 5 og 9. (Se

“Belysningstrinn” på side 6-4.)

7. Stille inn antall kopier
Bruk talltastene til å legge inn ønsket antall kopier på displayet for
kopimengde. Du kan stille inn opp til 250 kopier.
* Det er mulig å senke grensen på antall kopier som kan tas av

gangen. (Se “Kopigrense” på side 6-6.)

8. Starte kopiering
Trykk på Startknappen. Kopiering er mulig når indikatoren lyser grønt.

9. Ved slutten av kopieringen
Kopierte ark mates ut i kopilagringsdelen.
* Det er plass til opp til 250 ark standardpapir (75 - 80 g/m2).

Legg merke til at antall ark som kan lagres varierer, avhengig av
tilstanden til det papiret som benyttes.

FORSIKTIG
Hvis ikke kopieringsmaskinen skal brukes i en kortere
periode (over natten, etc.), slår du hovedbryteren AV (O).
Hvis den ikke skal brukes i en lengre periode (ferier etc.),
trekker du stikkontakten ut av uttaket av
sikkerhetshensyn i den tiden kopieringsmaskinen ikke
skal brukes.
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2. Forstørring/forminskning

(1) Innstilling for automatisk valg av forstørring

Originalbildet forstørres/forminskes automatisk i henhold til det valgte
papirformatet.

Kontroller at AMS-indikatoren lyser. Hvis ikke, trykk på
knappen for automatisk innstillingsvalg for å tenne
indikatoren.

Plasser originalen(e).
Originalens format oppdages automatisk og papir med
samme format som originalen velges.
* På noen modeller velges ikke originalformatet automatisk.

Velg originalformatet med originalknappen.

Trykk på papirvalgknappen for å angi papirformatet.
Visningen av forstørringsgraden blinker og endres så til å
vise antall kopier.
* Kopieringen begynner når Startknappen trykkes inn.

(2) Zoom kopi

Zoomgraden kan stilles til enhver verdi fra 50 til 200% i trinn på 1%.

Plasser originalen(e).

Trykk på Zoom (+) eller Zoom (-) knappen for å endre den
viste zoomgraden.
“%” lyser på forstørringsdisplayet.

MERK

Etter å ha trykket på Zoom (+) eller Zoom (-) knappen, kan også
zoomgraden legges inn ved hjelp av talltastene.

Trykk på minne %-knappen. Zoomgraden stilles inn og
visningen på displayet endres fra forstørringsgrad til antall
kopier.
* Hvis det stilles inn en annen zoomgrad enn 100%, tennes

minne %-indikatoren.
* Trykk på papirvalgknappen for å endre papirformatet.
* Kopieringen begynner når Startknappen trykkes inn.
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Når formatene på originalen og kopipapiret er valgt, stilles
zoomgraden automatisk inn.

Plasser originalen(e).

Trykk på knappen for automatisk innstillingsvalg for å tenne
AMS-indikatoren.

Trykk på originalknappen for å velge originalformatet.
Zoomgraden vises på forstørringsdisplayet.

Trykk på papirvalgknappen for å endre papirformatet.
Etter 3 sekunder endres visningen på displayet fra
forstørringsgrad til antall kopier.
* Hvis det stilles inn en annen zoomgrad enn 100%, tennes

minne %-indikatoren.
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3. Avbrutt kopiering

Avbrutt kopiering er nyttig hvis man må kopiere andre originaler med
andre innstillinger mens en kopieringsjobb pågår. Den avbrutte
jobben kan gjenopptas med samme innstillinger som tidligere, når
hastejobben er ferdig.

Trykk på avbrytknappen. Når avbrutt kopiering er aktiv, lyser
avbrytindikatoren.

Ta vekk de nåværende originalene og legg dem til side.

Plasser den nye originalen(e) og utfør kopieringen.

Når kopieringen er ferdig, trykk på avbrytknappen igjen og
erstatt de nylig kopierte originalene med de du tok vekk
tidligere. Deretter trykker du på Startknappen. Den avbrutte
kopieringsjobben gjenopptas.
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4. Energispare (forvarmings) funksjonen

Denne funksjonen slår maskinen av for å spare energi, ved å trykke
på energispare (forvarmings)knappen mens hovedbryteren står PÅ.
Når denne funksjonen er aktivert, er energispare
(forvarmings)indikatoren den eneste indikatoren som er tent på
operatørpanelet.

* For å gjenoppta kopieringen etter at energispare
(forvarmings)funksjonen har vært aktivert, trykker du på energispare
(forvarmings)knappen igjen. Det tar omtrent 30 sekunder for
kopieringsmaskinen å ta seg opp igjen fra energispare
(forvarmings)funksjonen.

* Den automatiske energisparefunksjonen kan stilles til å utløses etter
at det ikke har skjedd noen kopiering i en viss tid. (Se “Automatisk
forvarmingstid” på side 6-7.)

5. Automatisk avstengningsfunksjon

Denne funksjonen slår automatisk hovedbryteren AV (O) hvis det ikke
har skjedd noen kopiering i en viss tid (15 til 24 minutter). For å lage
kopier igjen, må hovedbryteren stilles i PÅ (I) stilling.

� Automatisk avstengningsfunksjon
Den automatisk avstengningsfunksjonen er en strømspareegenskap
som automatisk slår hovedbryteren AV (O) når det har gått en viss tid
uten kopiering. Kopieringsmaskiner står vanligvis i venteinnstilling
oftere enn i bruksinnstilling, og strømforbruket i venteinnstillingen tar
en stor del av det totale forbruket. At kopieringsmaskinen slår seg AV
(O) automatisk, reduserer unødvendig strømforbruk i venteinnstilling
eller om natten hvis kopieringsmaskinen står på. Resultatet er lavere
strømregning.
* For å endre tiden før den automatisk avstengningsfunksjonen

begynner, se “Automatisk avstengningstid” på side 6-7. For å
kansellere den automatiske avstengningsfunksjonen, se
“Automatisk avstengning” på side 6-7.
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KAPITTEL 5 FUNKSJONER

1. Marginnstilling

Originalens bilde skyves mot høyre for å lage marg for innbinding på
venstre side av papiret. Margens bredde kan stilles mellom 1 mm og
18 mm i trinn på 1 mm.

* Marginnstilling krever det valgfrie minnekortet.
* Startverdien for margbredde kan velges fra det ovennevnte. (Se

“Margbredde” på side 6-6.)

For å endre margbredden, trykker du og holder
margknappen inne i 3 sekunder. “F17” vises på displayet for
kopimengde og, 2 sekunder senere, vises en margbredde.
Hvis du ikke vil endre margbredden, trykker du på
margknappen og fortsetter til steg 4.

Trykk på Zoom (+) eller Zoom (-) knappen og endre tallet for
å velge margbredden.

Trykk på enterknappen eller margknappen. Antall kopier
vises på displayet. Nå er marginnstillingen valgt.

Plasser originalen(e).
* Plasser originalene slik at den øverste (venstre) siden av

originalen er plassert i bakre kant. Hvis de legges i feil
retning kan margen komme i feil stilling.
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5 Trykk på Startknappen. Kopieringen begynner.

2. Innstillingen for randsletting

(1) Arksletting

Brukes til å fjerne skygger, linjer etc., som vises rundt kantene på
kopier som tas av originaler på papirark. Det er mulig å velge
randbredde på 6 mm, 12 mm og 18 mm. (a på illustrasjonen er
bredden på randslettingen.)

(2) Boksletting

Brukes til å lage pene kopier fra tykke bøker. Det er mulig å velge
randbredde på 6 mm, 12 mm og 18 mm. (a på illustrasjonen er
bredden på randslettingen.)

* Innstillingen for arksletting krever det valgfrie minnekortet.
* Startverdien for randinnstillingen kan stilles inn. (Se “Randbredde”

på side 6-6.) Denne startverdien er vanlig i innstillingen for
boksletting.

* Innstillingen for boksletting krever det valgfrie minnekortet.
* Startverdien for randinnstillingen kan stilles inn. (Se “Randbredde”

på side 6-6.) Denne startverdien er vanlig i innstillingen for
arksletting.
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For å endre bredden for randsletting, trykker du og holder
randsletteknappen eller boksletteknappen inne i 3 sekunder.
“F18” vises på displayet for kopiantall og, 2 sekunder senere,
vises et tall. Hvis du ikke vil endre bredden på
randslettingen, trykker du på en av knappene og fortsetter til
steg 4.
Tallet som vises angir bredden på randslettingen, slik:
1: 6 mm
2: 12 mm
3: 18 mm

Trykk på Zoom (+) eller Zoom (-) knappen og endre tallet for
å velge bredden på randslettingen.

Trykk på enterknappen, randsletteknappen eller
boksletteknappen. Antall kopier vises på displayet. Nå er
arkslette- eller boksletteinnstillingen valgt.

Plasser originalen(e).
* Plasser bokoriginaler som vist på illustrasjonen nedenfor.

Trykk på startknappen. Kopieringen begynner.
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3. Samkopi

To eller fire originaler kan kombineres i en enkelt kopi.
Grenselinjen for hver original kan også markeres med en heltrukket
eller stiplet linje.

* Samkopiering krever det valgfrie minnekortet.
* Startinnstillingen for grenselinjen kan stilles inn. (Se “Samkopi

(grenselinje)” på side 6-6.)
* Original- og kopipapiret må ha standardformat.

� 2 i 1
Bruk denne innstillingen for å kopiere to originaler på et ark.
(Når du plasserer originalene på glassplaten, ordnes originalene i
rekkefølgen 1 og 2.)

� 4 i 1
Bruk denne innstillingen for å kopiere fire originaler på et ark.
(Når du plasserer originalene på glassplaten, ordnes originalene i
rekkefølgen 1, 2, 3 og så 4.)
* I innstillingen 4 i 1, kan de mulige innstillingene variere, avhengig av

retningen på originalene. Startinnstillingen på retningen kan velges
som vertikal eller horisontal. (se “Samkopi (4 i 1)” på side 6-6.)

For å endre type grenselinje, trykk og hold på
samkopiknappen i 3 sekunder. “F20” vises på displayet for
kopiantall og, 2 sekunder senere, vises et tall Hvis du ikke vil
endre type grenselinje, fortsett til steg 4.
Tallet som vises angir type grenselinje, slik:
1: Ingen
2: Heltrukken linje
3: Stiplet linje
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Trykk på Zoom (+) eller Zoom (-) knappen og endre tallet for
velge type grenselinje.

Trykk på enterknappen eller samkopiknappen. Antall kopier
vises på displayet.

Trykk på samkopiknappen for å tenne 2 i 1 indikatoren eller 4
i 1 indikatoren.

Plasser originalen(e).
* Før du plasserer originalene på glassplaten, må du

kontrollere at de ligger i riktig rekkefølge.

Trykk på startknappen.
* Når originalene legges i dokumentmateren, leses alle

dokumentene et for et og kopieringen utføres i samsvar
med det.

* Når originalene legges på glassplaten, vises “1” (antall
leste originaler) etter at den første originalen er lest inn.
Bytt original og trykk på startknappen. Gjenta samme
fremgangsmåte for alle de originalene som skal kopieres.

Når innlesingen av alle originaler er ferdig, trykker du på
enterknappen eller samkopiknappen. Kopieringen begynner.
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4. Sortere kopi

Kopiene kan sorteres i ønsket antall sett ved å lagre originalbildene i
minnet før kopieringen utføres.
* Sortert kopiering krever det valgfrie minnekortet.

MERK

Rotert sortering
Hvis  “PÅ” er valgt for “Rotert sortering” (se side 6-6) og det brukes
A4-papir, kan retningen på hvert kopisett endres for lett sortering. For
å bruke denne innstillingen må det ligge A4-papir i kopiskuffen og en
valgfri skuff.

Plasser originalen(e).

Trykk på sorteringsknappen for å tenne indikatoren.

MERK

Hvis “Sortere PÅ” er valgt for “Utmatingsinnstilling” (se side 6-6), lyser
sorteringsindikatoren og kopieringsmaskinen er i sorteringsinnstilling.
Hvis “Sortere AV” er valgt, må du trykke på sorteringsknappen for å
tenne indikatoren.

Tast inn antall kopier som skal tas og trykk på startknappen.
* Når originalene legges i dokumentmateren, leses alle

dokumentene et for et og kopieringen utføres i samsvar
med det.

* Når originalene legges på glassplaten, vises “1” (antall
leste originaler) etter at den første originalen er lest inn.Bytt
original og trykk på startknappen.Gjenta samme
fremgangsmåte for alle de originalene som skal kopieres.

Når innlesingen av alle originaler er ferdig, trykker du på
enterknappen eller sorteringsknappen. Kopieringen
begynner.

5. Rotert kopi

Selv om originalens retning er en annen enn retningen på papiret i
skuffen, utføres kopieringen ved å rotere bildet 90 grader mot
klokken. Det trengs ingen innstillinger for denne funksjonen.
* Rotert kopiering krever det valgfrie minnekortet.

MERK

Mulig papirformat for rotert kopiering er begrenset til A4.
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KAPITTEL 6 ADMINISTRERE KOPIERINGSMASKINEN

1. Kopiadministrasjon

Det totale antall kopier som kan tas av hver avdeling kan administreres ved hjelp av 4-sifrete koder for opp til 100 avdelinger.

(1) Innstillinger for kopiadministrasjon

Det leveres innstillingskoder for de innstillingene for kopiadministrasjon som har valgkriterier. Bare nummeret på innstillingskoden vises på displayet
for kopimengde. Se kolonnen “Stille kode” i tabellen nedenfor for betydningen av disse nummerne. Startinnstillingene vises med en stjerne (*).

d01 Slå kopiadministrasjon PÅ/AV Slå kopiadministrasjon PÅ etter behov (for å ta i bruk de innstillingene
som er gjort). Slå den AV når den ikke trengs.

1: Kopiadministrasjon PÅ
2: Kopiadministrasjon AV*

d02 Registrere ID-koder Tildeler en 4-sifret ID-kode. Det kan registreres opp til 100 ID-koder.

d03 Slette ID-koder Sletter de ID-kodene som ikke trengs lenger.

d04 Tømme kopitellere Tømmer alle kopitellerne for de forskjellige avdelingene etter en
passende periode. Kopitellere kan ikke tømmes enkeltvis.

1: Tøm
2: Ikke tøm*

d05 Skrive ut
kopiadministrasjonsliste

Skriver ut antall kopier tatt pr. ID-kode.

Innstillings-
kode

Innstilling for
kopiadministrasjon

Innstillingsinnhold Stille kode
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(2) Hvordan stille inn kopiadministrasjonen

Trykk og hold nede begge knappene for justering av
kopibelysning og *-tasten på talltastaturet i 3 sekunder. “d00”
(innstillingskode) vises på displayet for kopimengde.

Innstillingskoden endres hver gang Zoom (+) knappen eller
Zoom (-) knappen trykkes ned. Velg ønsket innstillingskode
ved å se på tabellen i “(1) Innstillinger for
kopiadministrasjon”.

Trykk på enterknappen.
Hvis “d01” eller “d04” er valgt, fortsetter du til neste steg.
Hvis “d02” eller “d03” er valgt, fortsetter du til steg 6.
Hvis “d05” er valgt, skrives kopiadministrasjonslisten ut.
Fortsett til steg 10.

Innstillingskoden endres hver gang Zoom (+) knappen eller
Zoom (-) knappen trykkes ned. Velg ønsket innstillingskode
ved å se på tabellen i “(1) Innstillinger for kopiadministrasjon”.

Trykk på enterknappen. Displayet viser det samme som i
steg 2. Fortsett til steg 11 for å avslutte innstillingen av
kopiadministrasjonsinnstillinger.

Tast inn den ID-koden (4 sifre) som skal registreres eller
slettes med talltastene.
* Hvis du legger inn feil kode, trykk på Stopp/Slett-knappen

og legg inn riktig kode.

Trykk på enterknappen.
Ved registreringen viser displayet det samme som i steg 2.
Fortsett til steg 11 for å avslutte innstillingen av
kopiadministrasjonsinnstillingene. Ved sletting, fortsett til
neste steg.

Bekreft om du vil fortsette med slettingen eller ikke. For å
kansellere slettingen, lar du innstillingen stå som “2”. For å
fortsette med slettingen trykker du på Zoom (+) eller Zoom (-)
knappen for å endre innstillingen til “1”.

Trykk på enterknappen.
Displayet viser det samme som i steg 2. Fortsett til steg 11
for å avslutte innstillingen av kopiadministrasjonsinnstillinger.



KAPITTEL 6 ADMINISTRERE KOPIERINGSMASKINEN

6-3

10 2

1

11

Når kopiadministrasjonslisten er skrevet ut, viser displayet
det samme som i steg 2. For å gjøre andre innstillinger
utfører du de respektive prosedyrene (se ovenfor). Fortsett til
neste steg for å avslutte innstillingen av
kopiadministrasjonsinnstillingene.

Trykk på Zoom (+) eller Zoom (-) knappen for å vise “d00” og
trykk på enterknappen. Displayet endrer seg fra å vise
innstillingskoden til å vise antall kopier.

(3) Lage kopier når kopieringsmaskinen står i

kopiadministrasjonsinnstilling

Når kopieringsmaskinen står i kopiadministrasjonsinnstilling, vises “---
” på displayet for kopimengde.

Tast inn ID-koden (4 sifre) til din avdeling med talltastene.

Hvis “1” vises på displayet for kopimengde, kan du kopiere
på vanlig måte.
* Når kopieringen er ferdig, trykker du på energisparer

(forvarmings)knappen. Hvis den automatiske
tømmefunksjonen virker, vil kopieringsmaskinen gå tilbake
til forrige status.
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2. Standardinnstillinger

Den tilstanden kopieringsmaskinen er i ved slutten av oppvarmingen eller når nullstillingsknappen er trykket inn, kalles startinnstillingen, og  de
funksjonsinnstillingene som automatisk stilles inn for startinnstillingen, kalles standardinnstillingene. Standardinnstillingene kan endres i henhold til
hvordan du vil bruke kopieringsmaskinen.

(1) Standardinnstillinger

Det leveres innstillingskoder for de standardinnstillingene som har valgkriterier. Bare nummeret på innstillingskoden vises på displayet for
kopimengde Se kolonnen “Stille kode” i tabellen nedenfor for betydningen av disse nummerne. Startinnstillingene vises med en stjerne (*).

F01 Brukerstatusrapport Skriver ut detaljene for standardinnstillingene.

F02 Belysningsinnstilling Velger bildeinnstilling ved påslåing. 1: Auto belysning
2: Tekst & Foto*3: Foto
4: Tekst

F03 Belysningssteg Endrer antall belysningssteg for den manuelle
belysningsinnstillingen.

1: 5 steg*2: 9 steg

F04 Auto belysningsjustering Justere den generelle belysningen ved automatisk
belysningsinnstilling. Jo høyere det innstilte kodetallet er, jo
mørkere blir kopitettheten.

1: 1 Lys
2: 2
3: 3
4: 4*5: 5
6: 6
7: 7 Mørk

F05 Justering av belysning for tekst-
og fotooriginal

Justerer belysningen når det er valgt tekst- og fotooriginal
som bildeinnstilling. Jo høyere det innstilte kodetallet er, jo
mørkere blir kopitettheten.

1: 1 Lys
2: 2
3: 3
4: 4*5: 5
6: 6
7: 7 Mørk

Standardkode Stille inn kriterium Stille inn innhold Stille kode
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Standardkode Stille inn kriterium Stille inn innhold Stille kode

F06 Justering av belysning for
tekstoriginal

Justerer belysningen når det er valgt tekstoriginal som
bildeinnstilling. Jo høyere det innstilte kodetallet er, jo
mørkere blir kopitettheten.

1: 1 Lys
2: 2
3: 3
4: 4*5: 5
6: 6
7: 7 Mørk

F07 Justering av belysning for
fotooriginal

Justerer belysningen når det er valgt fotooriginal som
bildeinnstilling. Jo høyere det innstilte kodetallet er, jo
mørkere blir kopitettheten.

1: 1 Lys
2: 2
3: 3
4: 4*5: 5
6: 6
7: 7 Mørk

F08 Papirvalg Angir om skuffen med papir med samme format som
originalen skal velges automatisk, eller om papirformatet
skal velges manuelt.

1: Auto*2: Manuelt

F09 Innstilling for automatisk valg av
forstørring

Bestemmer om originalens bilde skal forstørres/forminskes
(se “Innstilling for automatisk valg av forstørring” på side 4-
3.) eller kopieres i samme format når en original er plassert
og papirvalgknappen trykkes ned.

1: Auto forstørringsvalg*2: Samme format

F10 Standardskuff Angir den papirmateskuffen som skal velges automatisk når
oppvarmingen er ferdig, eller når nullstillingsknappen er
trykket ned.
* Dette innstillingskriteriet vises ikke hvis det ikke er installert

noen valgfri skuff.

1: Skuff 1*2: Skuff 2
3: Skuff 3
4: Skuff 4

F11 Automatisk skuffveksling Bestemmer om den automatiske skuffvekslingsfunksjonen
skal brukes eller ikke (se side 2-4).

1: PÅ*2: AV

F12 Papirformat i multiarkmater Bestemmer papirformatet for multiarkmateren, for å gjøre
formatet tilgjengelig i funksjonen for automatisk papirvalg
(papirformatet for multiarkmateren vil være fast).

1: A3
2: A4 (vertikalt)
3: A4
4: B4
5: B5 (vertikalt)
6: B5
7: Folio
8: U (ingen formatinnstilling)
Setter en verdi for
papirformatet uten
standardbredde for
multiarkmateren
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Standardkode Stille inn kriterium Stille inn innhold Stille kode

F13 Innstilling av bredden på ikke-
standard papirformat for
multiarkmateren

Bestemmer papirbredden for at multiarkmateren skal kunne
bruke papirformat som ikke er standard, slik som A4-papir.

F14 Utmatingsinnstilling Velg “Sorter PÅ” for å få sorteringen til å skje automatisk når
dokumentmateren benyttes. Hvis “Sorter AV” er valgt, vil det
ikke bli noen sortering. For å bruke sorteringsinnstillingen
når “Sorter AV” er valgt, eller når du legger originaler på
glassplaten, trykk på sorteringsknappen for å tenne
sorteringsindikatoren.
* Dette innstillingskriteriet vises ikke hvis ikke det valgfrie

minnekortet og dokumentmateren er installert.

1: Sorter PÅ*2: Sorter AV

F15 Rotert sortering Bestemmer om det skal brukes vanlig kopisortering (se side
5-6) eller rotert kopisortering (se side 5-6) når
sorteringsinnstillingen er valgt.
* Dette innstillingskriteriet vises ikke hvis ikke det valgfrie

minnekortet er installert.

1: PÅ*2: AV

F16 Kopigrense Begrenser det antall kopier som kan tas av gangen. 1 til 250 kopier (250
kopier*)

F17 Margbredde Bestemmer startverdien på margbredden for innstillingen av
kopimarg (se side 5-1).
* Dette innstillingskriteriet vises ikke hvis ikke det valgfrie

minnekortet er installert.

1 mm ~ 18 mm (6 mm*)

F18 Randbredde Bestemmer startverdien på bredden av randslettingen i
innstillingen for randsletting i arksletting eller boksletting (se
side 5-2).
* Dette innstillingskriteriet vises ikke hvis ikke det valgfrie

minnekortet er installert.

1: 6 mm*2: 12 mm
3: 18 mm

F19 Samkopi (4 i 1) Bestemmer om originalene skal plasseres vertikalt eller
horisontalt ved 4 i 1 samkopiering (se side 5-4).
* Dette innstillingskriteriet vises ikke hvis ikke det valgfrie

minnekortet er installert.

1: Vertikalt (Z)*2: Horisontalt (N)

F20 Samkopiering (grenselinje) Velger type grenselinje for samkopiering (se side 5-4).
* Dette innstillingskriteriet vises ikke hvis ikke det valgfrie

minnekortet er installert.

1: Ingen*2: Heltrukken linje
3: Stiplet linje

F21 Transparentinnstilling Når du kopierer på transparenter eller tykt papir ved hjelp av
multiarkmateren, velger du papirtype med denne
innstillingen.

1: Transparenter*2: Tykt papir
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Standardkode Stille inn kriterium Stille inn innhold Stille kode

F22 Stille innstilling Kopieringsmaskinen kan veksle til stille innstilling, som
stopper motoren inne i kopieringsmaskinen umiddelbart etter
at kopieringen er ferdig. Når “PÅ” er valgt, stopper motoren
umiddelbart etter at kopieringen er ferdig.

1: PÅ
2: AV*

F23 Innstilling av utmatingspunkt Bestemmer om kopiene skal mates ut i mottakerdelen eller i
jobbseparatoren når den valgfrie jobbseparatoren brukes.

1: Kopimottaker
2: Jobbseparator

F24 Automatisk avstengning Slår den automatiske avstengningsfunksjonen (side 4-6) PÅ
eller AV. Den automatiske avstengningsfunksjonen slår
automatisk hovedbryteren AV, hvis det ikke har skjedd noen
kopiering i en viss tid.
* Hvis den automatiske avstengningen forstyrrer

kopieringsarbeidene dine, slår du funksjonen AV. Vi
anbefaler at du stiller tidsintervallet for å utløse den
automatiske avstengningen på lengre tid før du virkelig slår
den AV.

1: PÅ*2: AV

F25 Automatisk forvarmingstid Velger lengden på tiden fra når kopieringen slutter til
energisparefunksjonen (side 4-6) utløses.

1: 5 minutter
2: 10 minutter
3: 15 minutter*4: 20 minutter
5: 25 minutter
6: 30 minutter
7: 35 minutter
8: 40 minutter
9: 45 minutter

F26 Automatisk avstengningstid Velger hvor lang tid det skal fra når kopieringsmaskinen ikke
er bruk til når den automatiske avstengningsfunksjonen (side
4-6) slår hovedbryteren AV automatisk. Den automatisk
avstengningsfunksjonen kan også slås AV. Hvis den er slått
AV, kan ikke denne innstillingen gjøres (“Auto avstengning”).
* Dette innstillingskriteriet vises ikke hvis det er valgt “AV” for

“Auto avstengning”.
* Vi anbefaler å stille tiden for å utløse den automatiske

avstengningen til lang tid hvis kopieringsmaskinen brukes
ofte, og stille den på kort tid hvis den bare brukes av og til.

* For hvordan kansellere den automatiske
avstengningsfunksjonen, se “Auto avstengning”.

1: 15 minutter
2: 30 minutter
3: 45 minutter
4: 60 minutter*5: 75 minutter
6: 90 minutter
7: 105 minutter
8: 120 minutter
9: 135 minutter
10: 150 minutt
11: 165 minutter
12: 180 minutter
13: 195 minutter
14: 210 minutter
15: 225 minutter
16: 240 minutter

F27 Tonertellerrapport Skriver ut rapporten om graden av tonerforbruk.
Ved hjelp av denne tonerforbruksgraden er det mulig å
kontrollere tidspunktet for utskiftning av tonerkassetten. Hvis
tonerforbruket er svært høyt, anbefaler vi å kombinere bruk
av økonomiinnstilling (side 4-2) med vanlig bruk.
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(2) Hvordan lage standardinnstillinger

Trykk og hold begge knappene for justering av kopibelysning
nede i 3 sekunder. “F00” (standardkode) vises på displayet
for kopimengde.

Standardkoden endres hver gang Zoom (+) knappen eller
Zoom (-) knappen trykkes ned, eller når talltastene brukes.
Velg ønsket standardkode ved å se på tabellen i ”(1)
Standardinnstillinger”.

Trykk på enterknappen.
Hvis “F01” eller “F27” er valgt, skrives rapporten ut. Fortsett
til steg 11.
Hvis “F13” er valgt, fortsett til steg 5.
Hvis “F16” er valgt, fortsett til steg 7.
Hvis det er valgt en annen kode enn kodene ovenfor, fortsett
til steg 9.

Når rapporten er skrevet ut, viser displayet det samme som i
steg 2. For å foreta andre innstillinger utfører du de
respektive prosedyrene (se nedenfor). Fortsett til steg 11 for
å avslutte innleggingen av standardinnstillinger.

Legg inn papirbredden ved å trykke på Zoom (+) eller Zoom
(-). Papirbredden kan stilles mellom 100 mm og 297 mm i
trinn på 1 mm.

Trykk på enterknappen. Displayet viser det samme som i
steg 2. Fortsett til steg 11 for å avslutte innleggingen av
standardinnstillinger.

Legg inn kopigrensen (250 kopier eller mindre) ved å trykke
på Zoom (+) eller Zoom (-).

Trykk på enterknappen. Displayet viser det samme som i
steg 2. Fortsett til steg 11 for å avslutte innleggingen av
standardinnstillinger.

Innstillingskoden endres hver gang Zoom (+) knappen eller
Zoom (-) knappen trykkes ned. Velg ønsket standardkode
ved å se på tabellen i “(1) Standardinnstillinger”.

Trykk på enterknappen. Displayet viser det samme som i
steg 2. Fortsett til neste steg for å avslutte innleggingen av
standardinnstillinger.

Trykk på Zoom (+) eller Zoom (-) knappen for å vise “F00” og
trykk på enterknappen. Displayet endrer seg fra å vise
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KAPITTEL 7 VALGFRITT UTSTYR

(1) ADM (Automatisk dokumentmater)

Mater automatisk inn flere arkoriginaler, en for en, for lesing.

11111 Originaler som kan brukes med dokumentmateren
• Kun arkoriginaler
• Originalvekter: Enkeltsidig original på 35 g/m2 til 160 g/m2

• Originalformat: 11" x 17"/A3 (maksimum) til 5 1/2" x 8 1/2" (vertikalt)/
A5 (vertikalt) (minimum)

• Kapasitet: 70 ark (11" x 8 1/2"/A4 og mindre, 75 g/m2 eller 80 g/m2)
50 ark (8 1/2" x 14"/B4 og større, 75 g/m2 eller 80 g/m2)
50 ark i auto valg innstilling

22222 Forholdsregler ved bruk av dokumentmateren
Ikke bruk noen av originalene nedenfor i dokumentmateren. Bruk heller
ikke originaler med hull eller avrivningskanter langs fremkanten.
• Transparenter
• Blåpapir og meget krøllete eller brettede originaler, originaler av

mykt materiale som vinyl
• Originaler som ikke har rette hjørner, våte originaler, originaler med

selvklebende tape eller lim
• Originaler buntet sammen med binders eller stift (hvis det er

uunngåelig, fjern bindersen eller stiften og rett ut krøller og folder før
du plasserer originalene)

• Utklippsoriginaler, originaler med glatt overflate
• Originaler med fuktig korrekturlakk
• Originaler med krøller (hvis det er uunngåelig, rett ut krøllene før du

plasserer originalene)

33333 Dokumentmaterens delenavn

1 Originalbord
(Plasser originalene her.)

2 Innmatingsførere for originaler
(Juster førerne etter bredden på originalene.)

3 Dokumentmaterens åpne-/lukkehåndtak
(Hold i dette håndtaket når du åpner og lukker dokumentmateren.)

4Utmatingsplate for originaler
(Kopierte originaler lagres her.)

5 Dokumentmaterens originaldeksel
(Åpne dette dekslet for å fjerne en original som er feilmatet i
dokumentmateren.)

44444 Hvordan plassere originaler i DM

Juster originalenes innmatingsførere etter originalformatet.

* Før du plasserer originalene i DM, må du kontrollere at det
ikke ligger noen original fra tidligere kopiering på
utmatingsplaten for originaler. Originaler som ligger på
utmatingsplaten for originaler kan forårsake feilmating av
originaler.
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Plasser originalene på originalbordet i riktig rekkefølge med
siden som skal kopieres opp. Skyv fremkanten av
originalene inn i DM så langt de går.

VIKTIG

Ikke plasser originaler som overskrider grensen vist på klebemerket
som er festet på den bakre innmatingsføreren for originaler. Å legge inn
flere originaler enn angitt kan forårsake feilmating av originaler.

55555 Auto valg innstilling
Oppdager automatisk formatet og lysstyrken på hver original. Det
lages kopier på papir av samme format som originalene.
* Valgfritt minnekort er nødvendig.

MERK

• Opp til 50 ark papir (75 g/m2 - 80 g/m2) kan legges i DM i denne
innstillingen.

• Originaler som brukes i denne innstillingen er begrenset til 11" x 17"
og 11" x 8 1/2" (A3 og A4), og bredden på alle originalene må være
den samme.

Trykk på auto valgknappen for å tenne indikatoren.

66666 Hvordan plassere originaler på glassplaten
Når du bruker en original som ikke kan legges i DM, slik som en bok
eller et blad, åpner du DM og legger den på glassplaten.

Hold i DMs håndtak og åpne DM.
* Før du åpner DM, må du kontrollere at det ikke ligger noen

original på originalbordet eller på utmatingsplaten for
originaler. Hvis det ligger noe her, kan det falle ned når DM
åpnes.

Plasser originalen med siden som skal kopieres ned. Pass på
å rette inn originalen etter originalformatskalaene.
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3 Hold i DMs håndtak og lukk DM.

VIKTIG

Ikke trykk DM mot glassplaten med makt. Hvis du gjør det, kan
glassmaterialet skades.

FORSIKTIG
IKKE la dokumentmateren stå åpen, da det kan være fare
for personskade.

(2) Skuff

Man kan utvide med opp til tre skuffer av samme type som den som
befinner seg i hovedmaskinen.
Kapasitet og måte å legge inn papiret på er den samme som for
standardskuffen i hovedenheten.
* Papirstopp i den valgfrie kassetten kan fjernes ved å åpne det

venstre dekslet.

(3) Jobbseparator

Når du bruker den valgfrie skriverfunksjonen, kan
papirutmatingspunktet endres i henhold til den funksjonen som brukes,
for å gjøre det lettere å sortere papiret.
Kopiene mates ut i den nedre seksjonen (kopilagringsdelen), og
utskrifter mates ut i øvre seksjon. Disse utmatingspunktene kan også
spesifiseres.

(4) Nøkkelteller

Nøkkeltelleren bestemmer det antall kopier som er tatt. Det er nyttig for
administrasjonen av kopieringsmaskinen på avdelingsnivå eller til og
med på firmanivå.

� Stille nøkkeltelleren
Sett nøkkeltelleren godt inn i åpningen for nøkkeltellere.
* Når nøkkeltellerfunksjonen brukes, kan det ikke tas kopier hvis ikke

nøkkeltelleren er satt inn i kopieringsmaskinen.  Hvis ikke
nøkkeltelleren sitter godt inn i åpningen, vises “---” på displayet for
kopimengde.
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(5) Minnekort

Bruk av forskjellige kopieringsfunksjoner i denne kopieringsmaskinen,
slik som sortert kopi, margkopi og randsletting, og å lage flere kopier
med den valgfrie DMen, krever dette minnekortet. Opp til 200 originaler
med 6% svart kan leses inn ved hjelp av dette kortet.

(6) Skriverkort

Hvis skriverkortet er installert, kan kopieringsmaskinen brukes som
skriver.
For nærmere detaljer, se brukerhåndboken for skriveren.

(7) Nettverksskriverkort

Hvis nettverkskortet er installert sammen med det valgfrie
skriverkortet, kan denne kopieringsmaskinen brukes som en
nettverksskriver, med tilgang fra flere datamaskiner.
For nærmere detaljer, se brukerhåndboken for nettverket.
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KAPITTEL 8 PROBLEMLØSING

1. Feildisplay

Når noen av symptomene i tabellen nedenfor vises på operatørpanelet, må du foreta den angitte handlingen.

“C” og et tall vises vekselvis på displayet for
kopimengde.

Slå hovedbryteren PÅ og AV. Hvis samme symptom vises igjen, kontakt
servicetekniker.

“E__” vises på displayet for kopimengde og
indikatoren for minneoverløp blinker.

Minnet er fullt. Trykk på nullstillingsknappen, reduser antall originaler og prøv
så å kopiere på nytt.

Indikatoren for påfylling av toner lyser. Det er fremdeles mulig å kopiere en viss tid med indikatoren tent, men
kopieringen vil til slutt bli koplet ut. Bytt tonerkassett så snart som mulig.

“AP” vises på displayet for kopimengde. Det etterfylles toner inne i kopieringsmaskinen. Vent noen minutter.

Indikatoren for toneravfall lyser. Beholderen for toneravfall må byttes. Bytt beholderen for toneravfall
(beholderen for toneravfall leveres sammen med tonerkassetten).

Indikatoren for toneravfall blinker. Det er ingen beholder for toneravfall. Sett inn en beholder på angitt plass. Det
vil ikke være mulig å kopiere før det er satt inn en beholder for toneravfall.

“___” vises på displayet for kopimengde. Den valgte kopieringsfunksjonen kan ikke brukes, fordi det nødvendige,
valgfrie utstyret ikke er installert.

Symptom Handling Side
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“PF” vises på displayet for kopimengde.

Symptom Handling Side

Det har skjedd en papirstopp i den skuffen som indikatoren blinker for, eller
skuffen er ikke lukket riktig. Åpne skuffen, se etter papirstopp og lukk så
skuffen skikkelig.

“XX” vises på displayet for kopimengde, og
indikatoren for påfylling av papir blinker (XX er
ferdig antall kopier).

Det er ikke papir i skuffen som indikatoren blinker for. Fyll på papir.

“XX” vises på displayet for kopimengde, og
indikatoren for papirstopp blinker (XX er ferdig
antall kopier).

Det har skjedd en papirstopp. Fjern papirstoppen.

Vedlikeholdsindikatoren blinker eller lyser. Blinkende indikator viser at neste vedlikeholdstidspunkt nærmer seg. Når den
lyser, trenger maskinen service. Kontakt servicetekniker med en gang.

“E10” vises på displayet for kopimengde. Den valgte skuffen kan ikke brukes. Kontakt servicetekniker med en gang. Hvis
det er installert valgfrie skuffer, bruk en annen skuff.

“E70” vises på displayet for kopimengde. Ved bruk av den valgfrie dokumentmateren, ble ikke den siste av de utmatede
originalene kopiert. Legg den originalen tilbake på originalbordet og fortsett
kopieringen.

“E71” vises på displayet for kopimengde. Originaler som ikke ble kopiert, kan kopieres. Legg alle de utmatede
originalene tilbake på originalbordet og gjenoppta kopieringen.

“E72” vises på displayet for kopimengde. Under bruken av den valgfrie dokumentmateren ble en original liggende igjen i
originalinnmatingsdelen. Ta ut originalen, legg den tilbake på originalbordet og
gjenoppta så kopieringen.

“E90” vises på displayet for kopimengde. Minnet er fullt. Trykk på nullstillingsknappen, reduser antall originaler og prøv å
kopiere på nytt.

“OP” vises på displayet for kopimengde. Frontdekslet er åpent. Lukk dekslet.

“OP1” vises på displayet for kopimengde. Originaldekslet til den valgfrie dokumentmateren er åpent. Lukk dekslet.

“OP2” vises på displayet for kopimengde. Venstre deksel er åpent. Lukk dekslet.

En kode fra “OP3” til “OP5” vises på displayet
for kopimengde.

Venstre deksel til en valgfri skuff er åpen. Lukk venstre deksel på tilsvarende
skuff.
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2. Når det blir papirstopp

Når det inntreffer en papirstopp, stanser kopieringen. Papirstoppindikatoren blinker og en indikator tennes for å vise plasseringen av papirstoppen.
Fjern det feilmatede papiret ved å se på “(3) Fremgangsmåter for å fjerne”, med hovedbryteren i PÅ (|) stilling.

(1) Indikatorer for plassering av papirstopp

11111 Papirstopp i papirmatedelen
22222 Papirstopp i venstre deksel (side 8-4)
33333 Papirstopp i DM <valgfri> (side 8-5)
44444 Papirstopp i skuff <valgfri> (side 8-5)

(2) Forsiktig

FORSIKTIG
Kopieringsmaskinens fikseringsenhet er ekstremt varm.
Vær svært forsiktig når du arbeider i dette området, da det
er fare for å bli brent.

ADVARSEL
Laderdelen er høyspent. Vær svært forsiktig når du
arbeider i dette området, da det er fare for elektrisk støt.

* Ikke bruk feilmatet papir på nytt.
* Hvis papiret blir revet i stykker under fjerningen, så kontroller at du

få fjernet alle løse biter fra innsiden av kopieringsmaskinen, ellers
kan det forårsake papirstopp senere.

* Når det feilmatede papiret er fjernet, begynner oppvarmingen.
Papirstoppindikatoren slukker og kopieringsmaskinen vender tilbake
til de samme innstillingene som før papirstoppen.

(3) Fremgangsmåter for å fjerne

11111 Papirstopp i papirmatedelen
� Papirstopp i skuff

Hvis den indikatoren for plassering av papirstopp som vises på
illustrasjonen nedenfor tennes når skuffen brukes, har det inntruffet
en papirstopp i skuffen. Fjern det feilmatede papiret slik som
forklart nedenfor.

Åpne skuffen.
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Fjern det feilmatede papiret og vær forsiktig så det ikke rives
i stykker.
* Hvis papiret skulle bli revet i stykker, fjern alle bitene fra

innsiden av kopieringsmaskinen.

Lukk skuffen langsomt.
* Kontroller at papiret ligger under hakene i skuffen. Hvis

ikke, legg i papiret på nytt.

� Papirstopp i multiarkmateren
Hvis den indikatoren for plassering av papirstopp som vises på
illustrasjonen nedenfor tennes når multiarkmateren brukes, har det
inntruffet en papirstopp i multiarkmateren. Fjern det feilmatede papiret
slik som forklart nedenfor.

Fjern alt papiret som ligger igjen i multiarkmateren.

Kontroller at indikatoren for plassering av papirstopp er
slukket og legg så papiret tilbake i multiarkmateren.

22222 Papirstopp i venstre deksel
Hvis den indikatoren for plassering av papirstopp som vises på
illustrasjonen nedenfor tennes, har det inntruffet en papirstopp i
venstre deksel. Fjern det feilmatede papiret slik som forklart nedenfor.

Åpne multiarkmateren.

Åpne venstre deksel.

FORSIKTIG
Kopieringsmaskinens fikseringsenhet er ekstremt varm.
Vær svært forsiktig når du arbeider i dette området, da
det er fare for å bli brent.

ADVARSEL
Laderdelen er høyspent. Vær svært forsiktig når du
arbeider i dette området, da det er fare for elektrisk støt.

Fjern det feilmatede papiret og vær forsiktig så det ikke rives
i stykker.
Hvis det ikke er lett å fjerne papiret, forsett til neste steg.
Hvis papiret er fjernet, fortsett til steg 5.
* Hvis papiret skulle bli revet i stykker, fjern alle bitene fra

innsiden av kopieringsmaskinen.
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VIKTIG

Trommelen 1 er meget følsom for lys og skitt. Vær forsiktig med å
utsette trommelen for sterkt lys, slik som rombelysning eller å berøre
trommelen med hendene.

Hold i det grønne håndtaket 2 og åpne utmatingsføreren,
og fjern så det feilmatede papiret.

FORSIKTIG
Kopieringsmaskinens fikseringsenhet er ekstremt varm.
Vær svært forsiktig når du arbeider i dette området, da det
er fare for å bli brent.

Lukk venstre deksel og multiarkmateren.

33333 Papirstopp i DM <valgfri>
Hvis den indikatoren for plassering av papirstopp som vises på
illustrasjonen nedenfor tennes, har det inntruffet en papirstopp i DM.
Fjern den feilmatede originalen slik som forklart nedenfor.

Fjern alle originalene fra originalbordet.

Åpne originaldekslet til DM.

Fjern den feilmatede originalen.

Lukk originaldekslet til DM.
Legg den feilmatede originalen sammen med de som ble
fjernet tilbake på originalbordet og gjenoppta kopieringen.
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44444 Papirstopp i skuff <valgfri>
Hvis den indikatoren for plassering av papirstopp som vises på
illustrasjonen nedenfor tennes, har det inntruffet en papirstopp i den
valgfrie skuffen. Fjern det feilmatede papiret slik som forklart
nedenfor.

Åpne venstre deksel til den skuffen som brukes.

Fjern det feilmatede papiret og vær forsiktig så det ikke rives
i stykker.
* Hvis papiret skulle bli revet i stykker, fjern alle bitene fra

innsiden av kopieringsmaskinen.

Åpne skuffen, fjern det feilmatede papiret og vær forsiktig så
det ikke rives i stykker.
* Hvis papiret skulle bli revet i stykker, fjern alle bitene fra

innsiden av kopieringsmaskinen.

Lukk skuffen langsomt.
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3. Feilsøking

Hvis det oppstår problemer, så utfør de pågjeldende kontrollene og handlingene som er angitt nedenfor.
Hvis problemene vedvarer, kontakt servicetekniker.

Ingenting lyser på
operatørpanelet når
hovedbryteren slås PÅ.

Er stikkontakten koplet til et
vekselstrømsuttak?

Sett stikkontakten inn i et
vekselstrømsuttak.

Det kommer ikke noen
kopier ut når startknappen
trykkes ned.

Vises det noen indikasjoner på
operatørpanelet?

Utfør den korrigerende handlingen som
svarer til indikasjonen.

Kopiene er blanke. Er originalene plassert riktig? Når du plasserer originaler på glassplaten,
skal de legges med forsiden ned.

Når du plasserer originaler i den valgfrie
dokumentmateren, skal de legges med
forsiden opp.

Kopiene blir for lyse. Står kopieringsmaskinen i automatisk
belysningsinnstilling?

For å endre den generelle belysningen, må
du justere den automatiske belysningen.

Står kopieringsmaskinen i Tekst & Foto, Foto
eller Tekst innstilling?

Juster belysningen til riktig grad med
knappene for justering av kopibelysning.

For å endre den generelle belysningen, må
du utføre belysningsjustering for Tekst &
Foto, Foto eller Tekstinnstilling.

Er indikatoren for påfylling av toner tent? Bytt tonerkassetten.

Er papiret vått? Erstatt papiret med nytt papir.

Problem Kontroller Handling Side
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Kopiene blir for mørke. Står kopieringsmaskinen i automatisk
belysningsinnstilling?

For å endre den generelle belysningen, må
du justere den automatiske belysningen.

Står kopieringsmaskinen i Tekst & Foto, Foto
eller Tekst innstilling?

Juster belysningen til riktig grad med
knappene for justering av kopibelysning.

For å endre den generelle belysningen, må
du utføre belysningsjustering for Tekst &
Foto, Foto eller Tekstinnstilling.

Kopiene er skitne. Er glassplaten eller originaldekslet skittent? Rengjør glassplaten og/eller originaldekslet.

Åpne frontdekslet og trekk og skyv
renseskaftet frem og tilbake.

Kopibildet er skjevt. Er originalene plassert riktig? Når du plasserer originaler på glassplaten,
så rett inn kanten på dem med den riktige
originalformatskalaen som passer til
størrelsen.

Når du plasserer originaler i den valgfrie
dokumentmateren, må du justere
originalinnmatingsførerne riktig etter
formatet til originalene.

Det er hyppige papirstopp. Er papiret lagt riktig i skuffen(e)? Legg papiret riktig.

Er papiret krøllet, brettet eller rynket? Erstatt papiret med nytt papir.

Er det igjen noe feilmatet papir eller løse
papirbiter inne i kopieringsmaskinen?

Problem Kontroller Handling Side
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ADVARSEL
Av sikkerhetshensyn må du ALLTID trekke ut
stikkontakten når du skal rengjøre hovedladeren.

KAPITTEL 9 RENGJØRING OG SPESIFIKASJONER

1. Rengjøre kopieringsmaskinen

� Rengjøre originaldekslet
Løft opp originaldekslet. Tørk av baksiden på originaldekslet med en
myk klut fuktet med alkohol eller et mildt rensemiddel.
* Bruk aldri tynner eller andre organiske løsemidler til dette formålet.

� Rengjøre glassplaten
Løft opp originaldekslet.Tørk av glassplaten med en myk klut fuktet
med alkohol eller et mildt rensemiddel.
* Bruk aldri tynner eller andre organiske løsemidler til dette formålet.

* Hvis skitt, slik som sorte streker, vises på kopien når du bruker den
valgfrie dokumentmateren, er splittglasset a skittent.
Tørk av splittglasset med en myk klut fuktet med alkohol eller et
mildt rensemiddel.
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2. Spesifikasjoner

Type ............................................................................... Bordmodell
Originalbord ................................................................... Fast type
Kopieringssystem ........................................................... Indirekte elektrostatisk
Originaler ....................................................................... Papirark, bøker og 3-dimensjonale gjenstander (Maksimum originalformat: A3)
Kopiformat ...................................................................... A3, B4 (257 mm x 364 mm), A4, B5, A5 (vertikalt), B6 (vertikalt), A6 (vertikalt), Folio Tapt

utskriftsmarg: 0,5 - 5,5 mm
Kopieringshastighet ....................................................... Kopiering av samme format/direkte kopiering A3: 8 kopier/min., B4: 8 kopier/min.,

A4: 15 kopier/min., A4 (vertikalt): 10 kopier/min.
Oppvarmingstid .............................................................. Innen 30 sekunder (ved romtemperatur på 25˚C, fuktighet 65%RH)

Fra energispareinnstilling: Innen 10 sekunder [prioritet gjenoppretting], innen 30 sekunder
[prioritet strømsparing] (ved romtemperatur på 25˚C, fuktighet 65%RH)

Hastighet første kopi ...................................................... Innen 5,5 sekunder (A4, manuell innstilling)
Zoom grad ...................................................................... Alle grader mellom 50 og 200% (i trinn på 1%)
Bildelagringsminne (valgfri) ............................................ 47 MB (opp til ca.  250 A4-originaler med en svarthetsgrad på 6% kan lagres)
Oppløsnings ................................................................... Lesing: 600 x 600 dpi

Skriving: 600 x 600 dpi
Papirmatesystem ........................................................... Automatisk mating fra skuffen (1 skuff, kapasitet 250 ark [80g/m2/standardpapir som

spesifisert av vårt firma]) og multiarkmater (kapasitet 50 ark [80g/m2/standardpapir som
spesifisert av vårt firma])

Kopipapir ........................................................................ Skuff: Standardpapir (64 - 80g/m2)
Multiarkmater: Standardpapir (45 - 160 g/m2), spesialpapir (farget papir, transparenter, papir
med brevhode, etc.), konvolutter (COM-10, Monark, DL, C5) [kun når skriverfunksjonen
brukes]

Kontinuerlig kopiering .................................................... 1 - 250 ark
Lyskilde .......................................................................... Edelgasslampe
Fremkallingssystem ....................................................... Tørrprosess
Fikseringssystem ........................................................... Varmerulle
Rensesystem ................................................................. Blad
Fotoleder ........................................................................ OPC
Funksjoner og innstillinger ............................................. Selvdiagnosefunksjon, energisparefunksjon, auto belysningsjusteringsfunksjon, funksjon for

gjenkjenning av originalformat, zoom kopiinnstilling, fast forstørringsinnstilling, fotoinnstilling,
kopiadministrasjonsfunksjon

Strømkilde ...................................................................... 220 - 240 V vekselstrøm, 50 eller 60 Hz, 2,8 A (Gjennomsnitt)
Strømforbruk .................................................................. Merkeeffekt forbruk 1080 W Maks
Dimensjon ...................................................................... 550 mm (B) x 560 mm (D) x 498 mm (H)
Vekt ................................................................................ Ca. 41 kg
Støyemisjon ................................................................... < 70 dB (A)
Nødvendig plass ............................................................ 891 mm (B) x 560 mm (D)
Valgfritt utstyr ................................................................. ADM (automatisk dokumentmater), skuff, jobbseparator, nøkkelteller, minnekort, skriverkort,

nettverksskriverkort, Originaloppdagersensor

(Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.)



Laserstråling kan være helseskadelig. Av den grunn er strålingen inne i maskinen hermetisk forseglet i det beskyttende kabinettet og

det ytre dekslet. Ved vanlig bruk av produktet, kan ingen stråling lekke ut av maskinen.

Denne maskinen er klassifisert som et Klasse 1 laserprodukt under IEC 825.

FORSIKTIG

Bruk av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan resultere i farlig strålingsrisiko.

Denne etiketten er festet til laserenheten inne i maskinen og er ikke i et område som er tilgjengelig for brukeren.

Etikettene som vises nedenfor er festet på baksiden av maskinen.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

Lasersikkerhet



N

FORSIKTIG!
Stikkontakten er hovedisoleringsenheten! Andre brytere på utstyret er kun funksjonelle

brytere og er ikke egnet til å isolere utstyret fra strømkilden.

VORSICHT!
Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind

nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu

unterbrechen.
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