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Indeks
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daglig vedlikehold

C911
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 z Manuell konfigurasjon
Følgende brukerhåndbøker følger med produktet.

E-håndboken er lagret som programvare på DVD-ROM.

Forenklet
Forbereder skriveren for utskrift

Forsøk å bruke forskjellige funksjoner

Les hvis noen punkter ikke forstås, eller for vedlikehold

Bruke C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542

Denne veiledningen beskriver forholdsreglene 
for sikker bruk av enheten. Sørg for å lese den 
før bruk. Videre, grunnleggende bruk slik som 
installeringsmetoder av enheten til første 
utskrift er også forklart. Enhetens funksjoner 
beskrives i vedlegget.

Les disse veiledningene ved behov

Avansert

2Trinn

Denne veiledningen forklarer forskjellige utskriftsmetoder 
og hvordan nyttige funksjoner brukes. Les for å 
optimalisere utskriftsforholdene eller for justering av fargen 
osv. ved hjelp av vedlagte verktøysprogramvare. 
Videre forklarer denne veiledningen elementer som kan 
settes opp fra kontrollpanelet og nettverksinnstillingene.

Håndbok for feilsøking/daglig 
vedlikehold (Denne håndboken)
Denne håndboken forklarer prosedyrene for papirstopp og 
feilsøkingsmetode hvis en feilmelding vises. Denne håndboken 
forklarer også daglig vedlikehold slik som hvordan skifte ut 
forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter, rengjøring, osv.

• Feilsøking
• Vedlikehold
• Forbruksmateriell, vedlikeholdsprodukter,
  alternativer, fargebehandlingsserver, 
  osv.

Les dette først

Monteringsanvisning
Åpne boksen og installere skriveren

1Trinn

Dette veiledningen bruker illustrasjoner for å 
forklare metodene fra åpning av boksen til 
installasjon. Se "Forenklet" for avansert 
oppsettsveiledning.

• Kontrollere produktet
• Terminologi og funksjoner for delene
• Utnytte enheten til det fulle
• Installere enheten
• Skru PÅ og AV strømforsyningen
• Testutskrift fra bare skriveren
• Koble til en PC
• Papir
• Utskrift
• Papirutstøting
• Innstilling av strømsparingsmodus
• Innstilling av automatisk AV
• Kontrollere utskriftskvantitet, 
  forbruksmateriell, gjenværende antall 
  vedlikeholdsenheter og gjenværende servicetid
• Stoppe en utskriftsjobb
• Legge til skrivere ved hjelp av 
  LPD-protokoller (TCP/IP)
• Oversikt over menyelementer på kontrollpanelet
• Grunnleggende Windows-prosedyrer
• Skriverspesifikasjoner

• Nyttige utskriftsfunksjoner
• Justere farge
• Bruke verktøysprogramvaren
• Nettverksinnstillinger
• Kontrollere og endre 
  skriverinnstillingene ved hjelp av 
  kontrollpanelet

Separat volum  spotfarge veiledning
Denne veiledningen forklarer hvordan man 
setter opp spotfargesett, kontrollerer 
skriverdriverne og hvordan man skriver ut 
med spotfarge. Sørg for å lese den før bruk.

• Innstilling av spotfargesett
• Forklaring av kontrollpanel
• Kontrollere skriverdriverne
• Oversikt over skriverdrivernes funksjoner
• Skrive ut på farget papir
• Skrive ut på transparent film
• Angi og skrive ut spotfarge 
  toner ved hjelp av applikasjonene
• Finjustering av hvit
• Skifte spotfargesett
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 z Lese håndboken

Symboler
Merk

 z Dette er advarsler og begrensninger for riktig bruk av skriveren. Sørg for å lese dette for å unngå feilbruk.

Tilleggsinformasjon

 z Kjennskap til informasjonen før skriveren tas i bruk, er nyttig og kan fungere som en referanse. Lesing anbefales.

Referanse

 z Dette er referansesidene. Les for å lære detaljert og relevant informasjon.

ADVARSEL
 z Hvis dette displayet ignoreres, kan den dårlige håndteringen føre til dødsfall eller alvorlig skade.

FORSIKTIG
 z Hvis dette displayet ignoreres, kan den dårlige håndteringen føre til personskade.

Taster, knapper og symboler
Dette kapittelet beskriver følgende taster, knapper og symboler.

Inskripsjon Beskrivelse

[    ] knapp/tast

 z Kontrollpanelets knapper og tastaturfeltet med 10 knapper er 
beskrevet under.
F.eks.:

  [OK]-knapp    [Tilbake]-knapp

 [Fn]-tast    [Fjern]-tast

 z Indikerer tastaturet for PCen din.

[    ]  z Beskriver menynavnet på LCD-skjermen.
 z Beskriver navnene på PC-menyene, vinduene og dialogboksene.

"    "
 z Beskriver meldingene og input-teksten vist på LCD-skjermen.
 z Beskriver fil og skjermnavn på PCen.
 z Beskriver referansetittelen.

> Beskriver menynivået på skriveren eller PCen.
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Illustrasjoner
Med mindre noe annet er angitt, er illustrasjonene 
for skriveren vist her, for modellen C931.

Illustrasjonen kan unnvike fra det faktiske 
produktet.

Skjermbilder
Bildene av kontrollpanelet og PCen vist her, 
er eksempler. Bildene kan unnvike fra faktiske 
produkter og skjermbilder.
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Inskripsjoner
Følgende symboler brukes i denne håndboken.

 z C911dn → C911

 z C931dn → C931

 z C941dn → C941 

 z C942dn → C942

 z ES9411dn →ES9411

 z ES9431dn → ES9431

 z ES9541dn → ES9541

 z Microsoft® Windows® 7 64-bitsutgave operativsystem → Windows 7 (64bits-versjon)

 z Microsoft® Windows® 7 operativsystem utgave→ Windows 7

 z Mac OS X10.3.9 og over → Mac OS X

Håndbøkene som leveres med skriveren, bruker eksempler for Windows 7 i forbindelse med Windows, 
og OS X 10.8 i forbindelse med Mac OS X med mindre noe annet er angitt.

Beskrivelsene i denne håndboken kan være annerledes avhengig av hvilken modell og OS som brukes.
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Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

1
Feilsøking

Feilsøking løsningsprosedyre ……………10

Papirstopp ……………………………………… 11

Når en melding som er relatert til  
papir vises ………………………………………36

Når en melding i forhold til utskiftning  
av forbruksmateriell vises …………………38

Når noen andre meldinger vises………… 41

Utskriftsproblemer ………………………… 47
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Feilsøking løsningsprosedyre

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

 z Feilsøking løsningsprosedyre
Dette kapittelet beskriver prosedyren for løsning av problemer som oppstår når skriveren brukes.

Hvis du ikke kan løse problemet med denne prosedyren, kontakt forhandleren.

Når det vises papirstopp, se 11 side og 
løs det.

Når det vises tid for utskiftning 
eller levetid for forbruksmateriell og 
vedlikeholdselementer, se 60 side og løs 
det.

Når det vises andre feil, se 36 side og 
løs det.

Ved problemer, se de følgende sidene for 
løsning.

 z Kan ikke skrive ut:47 side

 z Skriverdriverne kan ikke installeres: 
51 side

 z Kan ikke skrive ut med fin kvalitet: 53 side

 z Unormal papirmating: 57 side

Er det en feilmelding eller feilkode på kontrollpanelet?

Hvis det er Hvis det ikke er

Når du ikke kan løse

Noter feilmeldingen 
som vises på 
kontrollpanelet.

Ring brukerstøtte-avdelingen din.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

 z Papirstopp
Dette avsnittet beskriver prosedyren når et papir er fastkjørt inni skriveren, eller når papir er igjen inni 
skriveren selv etter at det er fjernet.

Kontrollere meldinger (hvis et papirstopp oppstår)
Når et papir er fastkjørt inni skriveren eller når det er papir igjen inni skriveren selv etter at det er 
fjernet, vil en melding som gir beskjed om papirstoppet vises på LCD-skjermen på operatørpanelet, og 
<ATTENTION(INSPEKSJON)> lampen blinker.

Når "Se i hjelpen for å få detaljer" vises i meldingen, vil feilsøkingsprosedyren vises på operatørpanelet 
hvis [HELP(HJELP)]-knappen trykkes. Du kan enkelt løse prosessen i henhold til veiledningen. For 
detaljer se "Bruke hjelpeskjermen"(S.13).

[HELP(HJELP)]-knapp

LCD-skjerm

<ATTENTION(INSPEKSJON)> 
lampe

Følgende oversikt viser meldingene. Kontroller meldingen og fjern det fastkjørte papiret i henhold til 
prosedyren som beskrives i referansen.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

Kategori Melding vises på LCD-skjermen
Plassering 

av 
papirstopp

Feilkode 
vises etter 
at "Hjelp"-
knappen 
trykkes

Referansesider

Papirstopp
(Når et 
papir er 
fastkjørt 
inni 
skriveren)

Åpne høyre Sidedeksel
Papirstopp
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp 
i nærheten 
av høyre 
sidedeksel

380, 390 14 side

Åpne [TRAY]* Sidedeksel
Papirstopp
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp 
i nærheten 
av skuff 
sidedeksel

391, 392, 393, 
394, 395

24 side

Åpne venstre Sidedeksel
Papirstopp
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp 
i nærheten 
av venstre 
sidedeksel

384 34 side

Kontroller utgangsenhet
Papirstopp
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp i 
utskriftsenheten

381 15 side

Kontroller utgangsenhet
Papirstopp
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp i 
nærheten av 
varmeenheten

382, 383, 389 20 side

Sjekk dupleksenhet
Papirstopp
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp i 
nærheten av 
den tosidige 
utskriftsenheten

370, 371, 373 25 side

Kontroller nedre side av dupleksenheten
Papirstopp
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp i 
nærheten av 
nedre side 
av tosidig 
utskriftsenhet

375 30 side

Melding 
forsvinner 
ikke
(Når 
meldingen 
ikke 
forsvinner 
etter at det 
fastkjørte 
papiret er 
fjernet)

Åpne [TRAY]* Sidedeksel
Gjenværende papir
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp 
i nærheten 
av SKUFF 
sidedeksel

631, 632, 633, 
634, 635

24 side

Åpne høyre Sidedeksel
Gjenværende papir
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp 
i nærheten 
av høyre 
sidedeksel

637 14 side

Kontroller utgangsenhet
Gjenværende papir
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp i 
utskriftsenheten

638, 639 15 side

Sjekk dupleksenhet
Gjenværende papirr
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp i 
nærheten av 
den tosidige 
utskriftsenheten

640, 641, 642 25 side

Kontroller nedre side av dupleksenheten
Gjenværende papir
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp i 
nærheten av 
nedre side 
av tosidig 
utskriftsenhet

650 30 side

Kontroller stableenheten for skriftside ned
Gjenværende papir
Se i hjelpen for å få detaljer

Papirstopp 
i nærheten 
av venstre 
sidedeksel

651 34 side

*: Enten skuff 1-5 vil vises i [TRAY]. (Skuff 2-5 vil vises når man monterer alternativet ekstra skuffenheter.)  
Enten skuff 1 sidedeksel til skuff 5 sidedeksel vil vises i [COVER]. (Sidedeksel for skuff 2-5 vil vises når man monterer 
alternativet ekstra skuffenheter.)
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

 �Bruke hjelpeskjermen

Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen på 
operatørpanelet og løsningsmetoden vises. Du 
kan enkelt fjerne papir ved hjelp av veiledningen.

Eksempel) Papirstopp i nærheten av skuff 1 
sidedeksel

Følgende melding vises på LCD-skjermen, og 
<ATTENTION(INSPEKSJON)> lampen blinker.

1 Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen.

Feilkoden kommer frem og 
papirstoppets tilstand vises.

2 Trykk på rulleknappen .

Neste side kommer frem og 
prosedyren for å løse papirstoppet med 
korresponderende animasjon, vises.

 z Trykk på rulleknappen  for å gå tilbake til forrige 
side.

3 Rull gjennom sidene på hjelpeskjermen 
med rulleknappen  og fjern papiret 
i henhold til løsningsmetoden for 
papirstoppet vist på skjermen.

Fjerning av papirstoppet vil vise 
hvileskjermen igjen og gjenværende 
utskrift starter.

Tilleggsinformasjon
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne papirstopp i nærheten 
av høyre sidedeksel

 � Feilkode: 380, 390, 637

1 Hvis det er lagt papir i MP-skuffen, fjern 
det og lukk skuffen.

2 Løft åpneren ( ), og åpne høyre 
sidedeksel.

3 Fjern det gjenværende papiret sakte.

4 Lukk høyre sidedeksel.

5 Åpne multifunksjonsskuffen.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

6 Trekk festespaken ( ) på høyre side av 
papirstøtten ( ) mot deg.

7 Angi utskriftside for fjernet papir til 
øvre side.

8 Match papirføreren med papiret.

Fjerne papirstopp i 
utskriftsenheten

 � Feilkode: 381, 638, 639

FORSIKTIG
Det er fare for å 

brenne seg.

Arbeid forsiktig ettersom temperaturen på 
varmeenheten er høy. Sørg for å bruke håndtaket 
når den løftes. Når den er varm, bør du vente til 
den har kjølt deg ned før arbeidet begynner.

1 Løft åpneren ( ) på utskriftsenheten og 
trekk utskriftsenheten ut.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

2 Sjekk innsiden av skriveren og fjern 
eventuelt gjenværende papir sakte.

3 Hvis det er papir igjen i varmeenheten, 
trekk da opp varmeenhetens spake for 
utløsning av papirstopp (blå).

4 Sørg for å trekke gjenværende papir 
sakte mot skriverens hoveddel (motsatt 
retning enn papirmating). 

5 Skyv ned varmeenhetens spake for 
utløsning av papirstopp (blå).

6 Hvis det ikke er papir igjen i 
varmeenheten, trekk da opp 
varmeenhetens låsespake (blå).

7 Hold varmeenheten i håndtaket med 
begge hender og sett den på en flat 
overflate.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

8 Løft varmeenhetens spake for utløsning 
av papirstopp.

9 Fjern det gjenværende papiret.

10 Hvis papiret ruller seg rundt 
overføringsbilderullen, fjern 
overføringsbildeenheten ved å skru 
vingeskruene på begge ender av 
enheten til venstre. Deretter fjern 
papiret.

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke mister vingeskruen inn i 
enheten når den fjernes.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

11 Sett overføringsbildeenheten tilbake til 
sin opprinnelige posisjon og fest den 
med de to vingeskruene.

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke mister vingeskruen inn i 
enheten under reparasjon. 

12 Hold varmeenheten i håndtaket 
med begge hender og sett den på 
utgangsenheten.

13 Trekk ned varmeenhetens låsespake 
(blå).

14  Hvis det er lagt papir i MP-skuffen,     
ffjern det og lukk skuffen.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

15 Løft åpneren ( ), og åpne det høyre 
sidedekselet.

16 Fjern det gjenværende papiret sakte.

17 Lukk høyre sidedeksel.

18 Åpne MP-skuffen.

19 Trekk festespaken ( ) på høyre side av 
papirstøtten ( ) mot deg.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

20 Match papirføreren med papiret.

21 Angi utskriftsside for fjernet papir til 
øvre side.

22 Sett utgangsenheten tilbake i kriveren.

Fjerne papirstopp i nærheten 
av Varmeenhet

 � Feilkode: 382, 383, 389

FORSIKTIG
Det er fare for å 

brenne seg.

Arbeid forsiktig ettersom temperaturen på 
varmeenheten er høy. Sørg for å bruke håndtaket 
når den løftes. Når den er varm, bør du vente til 
den har kjølt deg ned før arbeidet begynner.

1 Løft åpneren ( ) på utskriftsenheten og 
trekk utskriftsenheten ut.

Hvis du ikke kan se det fastkjørte 
papiret, sett utskriftsenheten tilbake i 
skriveren og gå til "Fjerne papir fra den 
tosidige utskriftsenheten"(S.23).
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

2 Hvis det er papir igjen i varmeenheten, 
trekk da opp varmeenhetens spake for 
utløsning av papirstopp (blå).

3 Sørg for å trekke gjenværende papir 
sakte mot skriverens hoveddel (motsatt 
retning enn papirmating).

4 Skyv ned varmeenhetens spake for 
utløsning av papirstopp (blå).

5 Hvis det ikke er papir igjen i 
varmeenheten, trekk da opp 
varmeenhetens låsespake (blå).

6 Hold varmeenheten i håndtaket med 
begge hender og sett den på en flat 
overflate.

7 Hvis det har oppstått en papirstopp 
i varmeenheten, løft utløserspaken 
(blå) og trekk ut papiret sakte i 
motsatt retning av papirets normale 
driftsretning.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

8 Hvis papiret ruller seg rundt 
overføringsbilderullen,  fjern 
overføringsbildeenheten ved å skru 
vingeskruene på begge ender av enheten 
til venstre. Deretter fjern papiret.

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke mister vingeskruen inn i 
enheten under reparasjon.

9 Sett overføringsbildeenheten tilbake til 
sin opprinnelige posisjon og fest den 
med de to vingeskruene.

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke mister vingeskruen inn i 
enheten når den fjernes. 

10 Hold varmeenheten i håndtaket 
med begge hender og sett den på 
utskriftsenheten.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

11 Skyv ned varmeenhetens låsespake 
(blå).

12 Sett utskriftsenheten tilbake i skriveren.

 � Fjerne papir fra den tosidige 
utskriftsenheten

1 Trekk ut den tosidige utskriftsenheten, 
løft den opp med begge hender og fjern 
den.

Merk

 z Ikke trekk ut den tosidige utskriftsenheten i en 
bevegelse. Den kan falle ned hvis du trekker den ut 
i en bevegelse, og dette kan skade den.

2 Fjern det gjenværende papiret.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

3 Sett den tosidige utskriftsenheten 
tilbake i skriveren.

Fjerne papirstopp i nærheten av 
sidedekselet på den skuffen

 � Feilkode: 391, 392, 393, 394, 395, 
631, 632, 633, 634, 635

Eksempel) I esken for skuff 1

1 Åpne sidedekselet på den skuffen som 
indikerer en feil.

2 Fjern det gjenværende papiret.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

3 Lukk sidedekselet på skuff 1. Fjerne papir i nærheten av den 
tosidige utskriftsenheten

 � Feilkode: 370, 371, 373, 640, 641, 
642

1 Trekk ut den tosidige utskriftsenheten, 
løft den opp med begge hender og fjern 
den.

Hvis du ikke ser det fastkjørte papiret 
i den tosidige utskriftsenheten 
inni skriveren, sett den tosidige 
utskriftsenheten tilbake i skriveren og 
gå til trinn 4.

2 Fjern det gjenværende papiret.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

3 Sett den tosidige utskriftsenheten 
tilbake i skriveren. 4 Løft åpneren ( ) på utskriftsenheten og 

trekk utskriftsenheten ut.

5 Sjekk innsiden av skriveren og fjern 
eventuelt gjenværende papir sakte.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

6 Hvis papirets ende ikke er synlig, trekk 
opp varmeenhetens låsespake (blå).

7 Hold varmeenheten i håndtaket med 
begge hender og sett den på en flat 
overflate.

8 Hvis papiret ruller seg rundt 
overføringsbilderullen,  fjern 
overføringsbildeenheten ved å skru 
vingeskruene på begge ender av 
enheten til venstre. Deretter fjern 
papiret.

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke mister vingeskruen inn i 
enheten når den fjernes. 
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

9 Sett overføringsbildeenheten tilbake til 
sin opprinnelige posisjon og fest den 
med de to vingeskruene.

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke mister vingeskruen inn i 
enheten under reparasjon.

10 Hold knappen, trekk opp 
overføringsrulleenheten, løft 
papirføreren og ta ut det gjenværende 
papiret.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

11 Hold knappen, og skyv 
overføringsrulleenheten ned.

12 Hold varmeenheten i håndtaket 
med begge hender og sett den på 
utskriftsenheten.

13 Skyv ned varmeenhetens låsespake 
(blå).

14 Sett utskriftsenheten tilbake i skriveren.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

Fjerne papir i nærheten av 
nedre side av den tosidige 
utskriftsenheten

 � Feilkode: 375, 650

1 Trekk ut den tosidige utskriftsenheten, 
løft den opp med begge hender og fjern 
den.

2 Fjern gjenværende papir fra skriveren.

3 Sett den tosidige utskriftsenheten 
tilbake i skriveren.

Hvis det ikke er mer papir igjen 
på synlige steder i skriveren, følg 
prosedyren beskrevet under.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

4 Løft åpneren ( ) på utskriftsenheten og 
fjern det gjenværende papiret. 5 Hvis papirets ende ikke er synlig, trekk 

opp varmeenhetens låsespake (blå).

6 Hold varmeenheten i håndtaket med 
begge hender og sett den på en flat 
overflate.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

7 Hvis papiret ruller seg rundt 
overføringsbilderullen, fjern 
overføringsbildeenheten ved å skru 
vingeskruene på begge ender av 
enheten til venstre. Deretter fjern 
papiret.

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke mister vingeskruen inn i 
enheten når den fjernes.

8 Sett overføringsbildeenheten tilbake til 
sin opprinnelige posisjon og fest den 
med de to vingeskruene.

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke mister vingeskruen inn i 
enheten under reparasjon.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

9 Hold knappen, trekk opp 
overføringsrulleenheten, løft 
papirføreren og ta ut det gjenværende 
papiret.

10 Hold knappen, og skyv 
overføringsrulleenheten ned.

11 Hold varmeenheten i håndtaket 
med begge hender og sett den på 
utskriftsenheten.

12 Skyv ned varmeenhetens låsespake 
(blå).
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

13 Sett utskriftsenheten tilbake i skriveren. Fjerne papirstopp i nærheten 
av venstre sidedeksel

 � Feilkode: 384, 651

1 Åpne venstre sidedeksel.

 

2 Fjern det gjenværende papiret sakte.

 

3 Lukk venstre sidedeksel.
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Papirstopp

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

 �Når papirstopp oppstår ofte

Kontroller følgende når papirstopp oppstår ofte/

 z Er papirmaterullen skitten? ("Rengjøre 
materuller"(S.93))

 z Er papirføreren stilt inn riktig? (Se "Legge i 
papir i Forenklet")

 z Er papiret lagt i etter at det har blitt lett bladd 
igjennom.  (Se "Legge i papir i Forenklet")

 z Er skriveren installert på et flatt og stabilt 
underlag?

 z Bruker du et papir som er kompatibelt med 
skriveren?

 z Er det noen papirrester igjen inni skriveren?
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Når en melding som er relatert til papir vises

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

 z Når en melding som er relatert til papir vises
Når papirstørrelsen og papirtypen lagt i skriverens skuff er annerledes en skriverdriverens spesifikasjon, 
vil en melding som "Skift ut papir" og "Papirstørrelse feil" vises, og <ATTENTION(INSPEKSJON)> 
lampen vil blinke.

Meldinger relatert til papir og feilkoder, årsaker til feil og deres løsninger, og <ATTENTION(INSPEKSJON)> 
lampens status beskrives under.

Når "Se i hjelpen for å få detaljer" vises i meldingen, vil løsningsprosedyren vises på operatørpanelet 
hvis [HELP(HJELP)]-knappen trykkes. Du kan enkelt løse prosessen i henhold til veiledningen. Se 
"Bruke hjelpeskjermen"(S.13) for detaljer.

Tilleggsinformasjon

 z Betydningen av symbolene som brukes i feilmeldingene, er som følger.

 – [TRAY]: Skuff1, skuff 2-5 (Vises når man har montert alternativet ekstra skuffenheter.), en av MP-skuffene vises.

 – [MEDIA_SIZE]: Papirstørrelsen vises.

 – [MEDIA_TYPE]: Papirtypen vises.

Kategori Melding vist på 
LCD-skjerm Feilkode <Inspeksjon>  

lampe Årsaker og feilsøking

Legg i 
papir

Endre [TRAY] papir
Kontroller at den inneholder [MEDIA_
SIZE], [MEDIA_TYPE].
Hvis utskriften ikke begynner, avbryt 
utskriften og juster innstillingene for 
papirskuffen
Ved å trykke OK, starter utskrift i 
henhold til innstillingene for gjeldende 
papirskuff
Se i hjelpen for å få detaljer

461
462
463
464
465

Blinking Papirstørrelsen i skuffen eller 
papirstørrelsen og papirtypen, er 
forskjellige fra spesifikasjonene i 
skriverens driver.
Legg i papir som har størrelsen eller 
typen som vist i meldingen.
Utskrift starter hvis papirstørrelsen 
matcher.

Endre [MEDIA_SIZE], [MEDIA_
TYPE] i [TRAY]
Trykk på OK-knappen
Se i hjelpen for å få detaljer

661
662
663
664
665

Blinking Papirtypen som er lagt i skuffen er 
forskjellig fra spesifikasjonene for 
skriverens driver.
Legg i papir som har størrelsen eller 
typen som vist i meldingen.

Endre [MEDIA_SIZE], [MEDIA_
TYPE] i MP-skuff
Trykk på OK-knappen
Se i hjelpen for å få detaljer

660
460

Blinking Papirtypen som er lagt i MP-skuffen 
er forskjellig fra spesifikasjonene for 
utskriftsdriveren.
Legg i papir som har størrelsen eller 
typen som vist i meldingen.

Tom Installer [MEDIA_SIZE] i [TRAY]

Se i hjelpen for å få detaljer

491
492
493
494
495

Blinking Skuff vist i melding er tom.
Legg i papir som har størrelsen eller 
typen som vist i meldingen.

Installer [MEDIA_SIZE] i MP-skuff

Se i hjelpen for å få detaljer

490 Blinking MP-skuffen er tom.
Legg i papir som har størrelsen eller 
typen som vist i meldingen.
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Når en melding som er relatert til papir vises

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

Kategori Melding vist på 
LCD-skjerm Feilkode <Inspeksjon>  

lampe Årsaker og feilsøking

Papirformat
Feil

Fjern ekstra papir og tilbakestill skuff 
[TRAY]
Se i hjelpen for å få detaljer

530
531
532
533
534

Blinking Ark i skuffen er muligens over grensen, 
eller papirskuffen må tilbakestilles.
Fjern papir fra den viste skuffen.

Kontroller papir i [TRAY]
Feil i papirtykkelse
Se i hjelpen for å få detaljer

323
324
325
326

Blinking Et papir av en annen tykkelse er 
oppdaget i skuffen vist i meldingen.
Trykk på AVBRYT-knappen for å avbryte 
utskriften. Hvis det oppstod flere feil, 
kan du ikke avbryte utskriften.
Trykk på [Hjelp]-knappen og løs 
problemet i henhold til veiledningen 
vist på Hjelp-skjermen.

Kontroller papir i [TRAY]
Papir multimater
Se i hjelpen for å få detaljer

401 Blinking Flere ark har blitt matet inn.
Trykk på AVBRYT-knappen for å avbryte 
utskriften. Hvis det oppstod flere feil, 
kan du ikke avbryte utskriften.
Trykk på [Hjelp]-knappen og løs 
problemet i henhold til veiledningen 
vist på Hjelp-skjermen.

Kontroller papir i [TRAY]
Papirstørrelse feil
Se i hjelpen for å få detaljer

400 Blinking Utskriften har blitt utført på et 
papir med en annen størrelse enn 
spesifikasjonene i skriverens driver.
Trykk på AVBRYT-knappen for å avbryte 
utskriften. Hvis det oppstod flere feil, 
kan du ikke avbryte utskriften.
Trykk på [Hjelp]-knappen og løs 
problemet i henhold til veiledningen 
vist på Hjelp-skjermen.

Tilbakestill skuff 
[TRAY]
Se i hjelpen for å få detaljer

520
521
522
523
524

Blinking Papir kan ikke mates inn fra skuffen 
som vises i meldingen.
Tilbakestill papir i skuffen vist i 
meldingen.
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Når en melding i forhold til utskiftning av forbruksmateriell vises

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

 z Når en melding i forhold til utskiftning av 
forbruksmateriell vises

Når tiden for utskiftning av forbruksmateriell og vedlikeholdselementer nærmer seg, eller når 
utskiftning blir nødvendig, vil en melding som "Det er snart tid for utskiftning av ABC" og "ABC er tom / 
Skift ut ABC" vises, og <ATTENTION(INSPEKSJON)> lampen blinker.

Meldinger relatert til utskiftning av forbruksmateriell og feilkoder, årsaker til feil og deres løsninger, og 
<ATTENTION(INSPEKSJON)> lampens status beskrives under.

Når "Se i hjelpen for å få detaljer" vises i meldingen, vil løsningsprosedyren vises på operatørpanelet 
hvis [HELP(HJELP)]-knappen trykkes. Du kan enkelt løse prosessen i henhold til veiledningen. For 
detaljer se "Bruke hjelpeskjermen"(S.13).

Tilleggsinformasjon

 z Betydningen av symbolene som brukes i feilmeldingene, er som følger.
 – [COLOR]: Enten for Bare gul, Bare magenta, Bare cyan, Bare svart, hvit*1, og Klar*2 vil vises.
*1: Hvit vises kun for C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542.
*2: Klar vises kun for C941/ES9541/Pro9541.

Kategori Melding vises på LCD-
skjermen Feilkode (Inspeksjon)  

lampe Årsaker og feilsøking Referansesider

Tonerpatron Installer toner
Svart
Se i hjelpen for å få detaljer

4103 Blinking Tom svart tonerpatron
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-
skjermen. 
(Bare C911/C931/C941/ES9411/
ES9431/ES9541/Pro9431/Pro9541)

64 side

Installer toner
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

Skriver
ut
4100
4101
4102
4103*
4104
4105

Blinking Tonerfarge vist i meldingen er tom.
Trykk på  [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-skjermen.
Hvis du slå på strømmen igjen, se 
boksen nedenfor.
*: 4103 vises kun for C942/ES9542/
Pro9542.

64 side

Installer en toner eller trykk på 
OK-knappen
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

Starter
4100
4101
4102

Blinking Tom toner.
Bare monokromatisk utskrift 
fortsetter hvis du trykker 
[OK(OK)]-knappen.
Trykk på  [HELP(HJELP)]-
knappen og løs problemet i 
henhold til veiledningen vist på 
Hjelp-skjermen.

-

Installer en toner eller trykk på 
OK-knappen
[Hvit]/[Klar]
Se i hjelpen for å få detaljer

Starter
4104
4105

Blinking Tom toner.
Bare 4-fargers eller 
monokromatisk utskrift fortsetter 
hvis du trykker [OK(OK)]-knappen.
Trykk på  [HELP(HJELP)]-
knappen og løs problemet i 
henhold til veiledningen vist på 
Hjelp-skjermen.

-

Bilde
Trommel

Installer [COLOR] Ny 
bildetrommel
Levetid for trommelenhet
Se i hjelpen for å få detaljer

3500
3501
3502
3503
3504
3505
5600
5601
5602
5603
5604
5605

Blinking Bildetrommelens levetid vist i 
meldingen, er utløpt.
Trykk på [HELP(HJELP)]-
knappen og løs problemet i 
henhold til veiledningen vist på 
Hjelp-skjermen.

66 side
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Når en melding i forhold til utskiftning av forbruksmateriell vises

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

Kategori Melding vises på LCD-
skjermen Feilkode (Inspeksjon)  

lampe Årsaker og feilsøking Referansesider

Installer [COLOR] Ny 
bildetrommel
Bildetrommel nær slutten av 
levetiden, trykk på OK-knappen
Se i hjelpen for å få detaljer

5640
5641
5642
5643
5644
5645

Blinking Dette er bildetrommelens levetid.
Utskriften fortsetter hvis du 
trykker på [OK(OK)], men 
utskriftskvaliteten kan ikke 
garanteres.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-skjermen.

66 side

Bilde
Trommel

Installer [COLOR] Ny 
bildetrommel
Utskr. avbr. pga. trommels korte 
gjenværende levetid
Se i hjelpen for å få detaljer

6800
6801
6802
6803
6804
6805

Blinking Dette er bildetrommelens 
levetid.
Du kan ikke fortsette utskriften.
Trykk på [HELP(HJELP)]-
knappen og løs problemet i 
henhold til veiledningen vist på 
Hjelp-skjermen.

66 side

Sjekk trommelenhet 
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

3400
3401
3402
3403
3404
3405

Blinking Bildetrommel vist i meldingen 
har ikke blitt satt riktig inn.
Trykk på [HELP(HJELP)]-
knappen og løs problemet i 
henhold til veiledningen vist på 
Hjelp-skjermen.

-

Deponert 
toner
toner

Installer nye Deponeringsboks 
for toner
Overskuddstoneren er full
Se i hjelpen for å få detaljer

357 Blinking Deponert toner er full.
Det er en risiko for at 
deponeringsboksen for toner 
flyter over hvis du setter inn 
igjen en som allerede har 
blitt brukt. Bruk derfor en ny 
deponeringsboks for toner.
Trykk på [HELP(HJELP)]-
knappen og løs problemet i 
henhold til veiledningen vist på 
Hjelp-skjermen.

77 side

Varme
enhet

Installer ny varmeenhet
Levetid for varmeenhet
Se i hjelpen for å få detaljer

354 Blinking Varmeenhetens levetid er utløpt
Trykk på [HELP(HJELP)]-
knappen og løs problemet i 
henhold til veiledningen vist på 
Hjelp-skjermen.

75 side

Belte
enhet

Installer ny belteenhet
Levetid for belteenhet
Se i hjelpen for å få detaljer

355 Blinking Belteenhetens og 
overføringsrulleenhetens levetid 
er utløpt.
Trykk på [HELP(HJELP)]-
knappen og løs problemet i 
henhold til veiledningen vist på 
Hjelp-skjermen.

69 side
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Når en melding i forhold til utskiftning av forbruksmateriell vises

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

Kategori Melding vises på LCD-
skjermen Feilkode (Inspeksjon)  

lampe Årsaker og feilsøking Referansesider

- Advarsel, ukjent forbruksvare 
oppdaget
Se brukerhåndbokens 
"Problemløsning" for å 
gjenopprette operasjonen

709 Blinking Det kan være at skriveren ikke 
vil ha en optimal ytelse, inkludert 
redusert utskriftskvalitet, hvis 
ukjent forbruksmateriell brukes. 
Feil som resultat av bruk av ukjent 
forbruksmateriell, vil repareres mot 
betaling. Dette vil bli kostnadsbelagt 
selv om det oppstår i løpet 
av den gratis garantiperioden 
eller i kontraktsperioden for 
vedlikehold, og det vil falle utenfor 
vedlikeholdkontraktens rammer. Til 
tross for de førnevnte punktene, 
hvis du ønsker å bruke ukjent 
forbruksmateriell, utfør følgende.
1. Slå av skriverens 
strømforsyningen.
2. Slå på strømforsyningen mens 
[CANCEL(AVBRYT)]-knappen 
holdes inne.
3. Slipp [CANCEL(AVBRYT)]-
knappen når den har nådd "RAM 
SJEKK 100%".
Denne handlingen vil registreres 
i enheten.
Kontakt kundeservicesenteret 
hvis du har noen spørsmål.

-
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Når noen andre meldinger vises

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

 z Når noen andre meldinger vises
Andre meldinger og feilkoder, årsaker til feil og deres løsninger, og <ATTENTION(INSPEKSJON)> 
lampens status beskrives under.

Når "Se i hjelpen for å få detaljer" vises i meldingen, vil løsningsprosedyren vises på operatørpanelet 
hvis [HELP(HJELP)]-knappen trykkes. Du kan enkelt løse problemet i henhold til veiledningen. For 
detaljer se "Bruke hjelpeskjermen"(S.13).

Tilleggsinformasjon

 z Betydningen av symbolene som brukes i feilmeldingene, er som følger.

 – [COLOR]/[MENUCOLOR]: Enten for Bare gul, Bare magenta, Bare cyan, Bare svart, hvit*, og Klar** vil vises.

*: Hvit vises kun for C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542.
**: Klar vises kun for C941/ES9541/Pro9541.

 – [TRAY]: Skuff1, skuff 2-5 (Vises når man har montert alternativet ekstra skuffenheter.), en av MP-skuffene vises.

 – [COVER]: Enten frontdeksel, skuff 1-5 sidedeksel (skuff 2-5 sidedeksel vises når man har montert alternativet ekstra 
skuffenheten) eller utskriftsenhetdeksel vil vises.

 – [CODE]: Detaljert informasjon om feilen vises.

Melding vises på LCD-
skjermen Feilkode <Inspeksjon> 

lampe Årsaker og feilsøking Referansesider

Av / På
[ERRCODE]: Error

- Blinking En alvorlig feil har oppstått.
Kontakt brukerstøtte-avdelingen 
din hvis feilen ikke løses ved å 
starte skriveren på nytt.

-

Trommel ikke satt inn
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

6940
6941
6942
6943
6944
6945

Blinking Bildetrommel vist i meldingen har 
ikke blitt installert.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-
skjermen.

-

Bildetrommel sensorfeil
Kontroller [COLOR] 
bildetrommelen og tilbakestill
Se i hjelpen for å få detaljer

5400
5401
5402
5403
5404
5405

Blinking Det har oppstått en sensorfeil i 
bildetrommelen.
Sensoren er kanskje skitten eller 
en stopper er installert.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-
skjermen.

-

Fjern papir
[STACKER]
Se i hjelpen for å få detaljer

 [STACKER] Enten skriftside opp eller 
skriftside ned utskuff vises.

480
484

Blinking Utskrevet papir er fullt.
Fjern papir fra utskuffen.

-

Trykk på OK-knappen for 
gjenoppretting
Minneoverflyt
Se i hjelpen for å få detaljer

420 Blinking Kan ikke skrive ut. Utskriftsdata 
har overgått skriverens 
minnekapasitet.
I Kvalitet på skriverdriveren, velg [Fin] 
eller [Normal] og skriv ut igjen.
Trykk på [OK(OK)]-knappen for 
å slette skjermbildet på LCD-
skjermen.

[Avansert] > [Skriv ut med 

best kvalitet]

Det har oppstått en feil ved 
spotfarge utskrift. Data vil bli 
slettet.
Kontroller papiret og innstillingen 
for det før du skriver ut igjen 
Trykk OK for å slå av skjermen
Se i hjelpen for å få detaljer

459 Blinking Utskriften er stoppet på grunn 
av utskriftsforespørsel fra et 
inkompatibelt tilpasset media. 
Data er slettet.
Skriv ut igjen.
Trykk på [OK(OK)]-knappen for 
å slette skjermbildet på LCD-
skjermen.

-
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Når noen andre meldinger vises

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

Melding vises på LCD-
skjermen Feilkode <Inspeksjon> 

lampe Årsaker og feilsøking Referansesider

Lukk deksel 
[COVER]
Se i hjelpen for å få detaljer

311
312
313
314
315
585
588
589

Blinking Deksel vist i melding er åpen.
Lukk dekselet.

-

Uoriginal trommel 
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

6840
6841
6842
6843
6844
6845

Blinking Trommelen er ikke beregnet for 
bruk med denne typen skriver. 
Bruk en trommel som er beregnet 
for bruk med denne typen skriver. 

-

Inkompatibel trommel
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

6900
6901
6902
6903
6904 
6905 
7000
7001
7002
7003
7004 
7005 
7040 
7041
7042
7043
7044
7045 
7100
7101
7102
7103
7104 
7105 
7200 
7201
7202
7203
7204
7205

Blinking Trommelen er ikke beregnet for 
bruk med denne typen skriver. 
Bruk en trommel som er beregnet 
for bruk med denne typen skriver. 

-
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Når noen andre meldinger vises

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

Melding vises på LCD-
skjermen Feilkode <Inspeksjon> 

lampe Årsaker og feilsøking Referansesider

Inkompatibel toner
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

5540 
5541
5542
5543
5544
5545  
6140 
6141
6142
6143
6144
6145 
6200
6201
6202
6203
6204
6205 
6240 
6241
6242
6243
6244
6245 
7140 
7141
7142
7143
7144
7145

Blinking Tonerpatronen er ikke beregnet for 
bruk med denne skrivermodellen.
Bruk en tonerpatron som 
er beregnet for denne 
skrivermodellen.

-

Uoriginal toner
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

5500
5501
5502
5503
5504
5505

Blinking Tonerpatronen er ikke beregnet for 
bruk med denne skrivermodellen.
Bruk en tonerpatron som 
er beregnet for denne 
skrivermodellen.

-

Ikke en original varmeenhet

Se i hjelpen for å få detaljer

6981 Blinking Varmeenheten er ikke beregnet 
for bruk med denne skriveren.
Bruk en varmeenhet som 
er beregnet for denne 
skrivermodellen.

-

Inkompatibel varmeenhet

Se i hjelpen for å få detaljer

6982
6983
6984
6985
6986
6987

Blinking Varmeenheten er ikke beregnet 
for bruk med denne skriveren.
Bruk en varmeenhet som 
er beregnet for denne 
skrivermodellen.

-

Ikke original belteenhet

Se i hjelpen for å få detaljer

6881 Blinking Belteenheten er ikke beregnet for 
bruk med denne skriveren.
Bruk en belteenhet som 
er beregnet for denne 
skrivermodellen.

-

Inkompatibel belteenhet

Se i hjelpen for å få detaljer

6882
6883
6884
6885
6886

Blinking Belteenheten er ikke beregnet for 
bruk med denne skriveren.
Bruk en belteenhet som 
er beregnet for denne 
skrivermodellen.

-

Varmeenhet er ikke satt inn

Se i hjelpen for å få detaljer

699 Blinking Varmeenheten er ikke installert 
riktig.
Trykk på [Hjelp]-knappen og løs 
problemet i henhold til veiledningen 
vist på Hjelp-skjermen.

-

Sjekk varmeenhet

Se i hjelpen for å få detaljer

348
320 

Blinking Dupleksenheten sitter ikke i riktig.
Installer varmeenheten på riktig 
måte.

-

Mottar data tidsavbrudd
Trykk på OK-knappen for 
gjenoppretting
Se i hjelpen for å få detaljer

519 Blinking En tidsavbrudd for datamottak 
oppstod.
Øk innstillingen for tidsavbrudd 
lengde.

[Avansert] > [Innstillingsl-
sliste i

innstillinger av enhet 
skjermbildet] >  

[Tidsavbrudd utskrift]

Sjekk data
Meldingsdata skrivefei l<[CODE]>

- - Mislyktes med å skrive 
meldingsdata som skulle 
oppdateres. Kontroller data.

-



- 44 -

Når noen andre meldinger vises

Feilsøking

1

2

Indeks
Vedlikehold

Melding vises på LCD-
skjermen Feilkode <Inspeksjon> 

lampe Årsaker og feilsøking Referansesider

Installer overføringsrulleenhet
Sett tilbake 
overføringsrulleenheten
Se i hjelpen for å få detaljer

334 Blinking Overføringsrulleenheten sitter 
ikke i riktig.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-
skjermen.

-

Det har oppstått en feil ved 
spotfarge utskrift. Data vil bli 
slettet
Kontroller papiret og innstillingen 
for det før du skriver ut igjen 
Trykk OK for å slå av skjermen
Se i hjelpen for å få detaljer

459 Blinking Utskriften har blitt stoppet og 
data ble slettet fordi det eren 
utskriftsforespørsel til papir 
utilgjengelig for spotfarge-utskrift.
Kontroller papiret og innstillingen 
og skrive ut igjen.
Trykk på [OK(OK)]-knappen for 
å slette skjermbildet på LCD-
skjermen.

-

Data vil slettes på grunn av en 
overskrift funksjonsfeil
Hev dupleks utskriftsenheten og 
skriv ut på nytt. Trykk OK for å 
slå av skjermen
Se i hjelpen for å få detaljer

458 Blinking Spotfarge over utskrift er angitt, 
men den tosidige utskriftsenheten 
er ikke der. Utskriften ble stoppet 
og utskriftsdata slettet.
Installer den tosidige 
utskriftsenheten og skriv ut igjen.
Trykk på [OK(OK)]-knappen for 
å slette skjermbildet på LCD-
skjermen.
(Bare C941/ES9541/Pro9541)

-

Data vil slettes på grunn av en 
overskrift funksjonsfeil
Kontroller papiret og innstillingen 
for det før du skriver ut igjen. 
Trykk OK for å slå av skjermen
Se i hjelpen for å få detaljer

456 Blinking Papiret brukt for utskrift er ikke 
kompatibel med spotfarge over 
utskrift. Utskriften ble stoppet og 
utskriftsdata slettet.
Endre papiret eller sett til Normal 
og skriv ut igjen.
Trykk på [OK(OK)]-knappen for 
å slette skjermbildet på LCD-
skjermen.
(Bare C941/ES9541/Pro9541)

-

Spotfarge har blitt skiftet ut
Trykk på OK for å endre innstillingene 
for Spotfarge i menyen [COLOR] og 
start systemet på nytt
Sett innstillingene for Spotfargetoner, 
bildetrommel og Spotfargekanal til 
[MENUCOLOR] hvis du ikke ønsker 
å endre innstillingene

679 Blinking Spotfarge er byttet
Løs i forhold til meldingen
(Bare C941/ES9541/Pro9541)

-

Spotfarge har blitt skiftet ut
Check menuindstillinger for Spot 
color
Nuværende indstilling er 
[MENUCOLOR]
Trykk på OK-knappen

678 Blinking Spotfarge er byttet
Løs i forhold til meldingen
(Bare C941/ES9541/Pro9541)

-

Spotfarge innstillinger endres
Slå av og start på nytt for å 
aktivere nye innstillinger

677 Blinking Innstillingen for spotfarge er 
endret.
Løs i forhold til meldingen
(Bare C941/ES9541/Pro9541)

-

Spotfarge kanal er ikke installert
Installer spotfarge kanal
Se i hjelpen for å få detaljer

676 Blinking Spotfarge kanal er ikke installert
Installer spotfarge kanal.
(Bare C941/ES9541/Pro9541)

-

Tonerkanal er ikke installert
Installer tonerkanalen
Se i hjelpen for å få detaljer

676 Blinking Tonerkanal er ikke installert.
Installer tonerkanalen.
(Bare C942/ES9542/Pro9542)

Blinking

Sjekk Bildetrommel og 
Tonerpatron
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

5440*1

5441
5442
5443
5444*2

Blinking Tonerpatronen vist i meldingen er 
ikke installert riktig.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-
skjermen.
*1: 5440 vises kun for C942/

ES9542/Pro9542.
*2: 5444 vises kun for C941/

ES9541/Pro9541.

-
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Når noen andre meldinger vises

Feilsøking

1
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Indeks
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Melding vises på LCD-
skjermen Feilkode <Inspeksjon> 

lampe Årsaker og feilsøking Referansesider

Sjekk tonerkanal
Se i hjelpen for å få detaljer

5440 Blinking Tonerkanalen er ikke satt inn 
riktig.
Tilbakestill tonerkanalen.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-
skjermen.
(Bare C942/ES9542/Pro9542)

-

Sjekk Ledning for Punktfarge

Se i hjelpen for å få detaljer

5444
5445

Blinking Spotfargekanalen er ikke riktig 
installert.
Tilbakestill spotfarge kanal.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-
skjermen.
(Bare C941/ES9541/Pro9541)

-

Toner ikke installert
[COLOR]
Se i hjelpen for å få detaljer

6100
6101
6102
6103
6104
6105

Blinking Tonerpatronen vist i meldingen 
har ikke blitt installert.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-
skjermen.

-

Dekselet for den nye toneren er 
åpent

Se i hjelpen for å få detaljer

586 Blinking Dekselet for den nye toneren er 
åpent.
Kontroller at tonerpatronen er 
skjøvet godt på plass så langt inn 
som mulig og lukk tonerdekselet.

-

Installer Papir Skuff 
[TRAY]
Se i hjelpen for å få detaljer

430
431
432
433
434

Blinking Det er ingen papirkassett i skuffen 
vist i meldingen.
Sett inn papirkassetten i skuffen 
vist i meldingen.
Hvis det allerede er en 
papirkassett i skuffen, trekk den 
ut og sett den inn på riktig måte.

-

Installer utgangsenhet

Se i hjelpen for å få detaljer

333 Blinking Utskriftsenheten mangler.
Installer utskriftsenheten.

-

Sjekk overskuddstonerboksen

Se i hjelpen for å få detaljer

331 Blinking Deponeringsboksen er ikke satt inn 
riktig.
Tilbakestill deponeringsboksen for 
toner.

-

Tilbakestill Deponeringsboks for 
toner
Feil under overføring av 
overskuddstoner
Se i hjelpen for å få detaljer

359 Blinking En feil ved overføring av deponert 
toner har oppstått.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-skjermen.

-

Fastvareoppdatering feil
Prøv igjen
Bruk USB hvis nettverket ikke 
virker

302 - Oppdatering av fastvare 
mislyktes.
Følg innholdet i meldingen.

-

Åpne utskuff
Utskuff for skriftside opp
Se i hjelpen for å få detaljer

580 Blinking Skriftside opp utskuff er lukket.
Åpne skriftside opp utskuff.

-

Belteenhet er ikke satt inn

Se i hjelpen for å få detaljer

689 Blinking Belteenheten er ikke installert.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-skjermen.

-

Sjekk belteenhet

Se i hjelpen for å få detaljer

330 Blinking Belteenheten er ikke satt inn riktig.
Trykk på [HELP(HJELP)]-knappen 
og løs problemet i henhold til 
veiledningen vist på Hjelp-skjermen.

-
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Når noen andre meldinger vises
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1
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Melding vises på LCD-
skjermen Feilkode <Inspeksjon> 

lampe Årsaker og feilsøking Referansesider

Slå av, og vent en stund
126: Kondensfeil

- Blinking Kondens har oppstått inne i skriveren.
Etter en stund, start skriveren på 
nytt.
Kontakt brukerstøtte-avdelingen 
din hvis feilen ikke løses ved å 
starte skriveren på nytt.

-

Installer dupleksenhet

Se i hjelpen for å få detaljer

360 Blinking Den tosidige utskriftsenheten er 
ikke satt inn riktig.
Installer den tosidige 
utskriftsenheten riktig.

-

Data ble slettet fordi det oppsto 
en dupleks utskriftsfeil
Kontroller papiret og innstillingen 
for det før du skriver ut igjen. 
Trykk OK for å slå av skjermen
Se i hjelpen for å få detaljer

455 Blinking Tosidig utskrift kan ikke utføres 
fordi papiret er for tykt eller det 
er for lite. Utskriften ble stoppet 
og utskriftsdata ble slettet.
Endre papiret eller sett til ensidig 
utskrift og skriv ut igjen.
Trykk på [OK(OK)]-knappen for å 
slette skjermbildet på LCD-skjermen.

-
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 z Utskriftsproblemer
Dette avsnittet beskriver mulige problemer som kan oppstå når man bruker skriveren, og deres 
løsningsprosedyrer.

Tilleggsinformasjon

 z Kontakt forhandleren hvis problemet ikke løses ved å bruke de følgende metodene.

 z Kontakt firmaet som utviklet applikasjonen hvis problemet stammer fra applikasjonene.

Kan ikke skrive ut

Grunnleggende årsaker

 � Felles for Windows/Mac OS X

Årsak Løsningsprosedyre Referansesider
Strømforsyningen til skriveren er av. Slå på strømforsyningen. Forenklet
Strømforsyningen ble slått av på grunn av 
automatisk av-funksjonen.

Slå på strømforsyningen.
Når du ikke ønsker å bruke automatisk av-funksjonen, 
deaktiveres den med [Admin.Oppsett]>[Strømoppsett]>
[Automatisk Avtidspunkt] på operatørpanelet. 

Avansert

Skriveren er i hvilemodus. Trykk på [STRØMSPARING]-knappen på operatørpanelet og 
endre statusen til hvilemodus.
Når du ikke ønsker å bruke hvilemodus, deaktiveres 
den med [Admin.Oppsett]>[Strømoppsett]>[Hvile] 
på operatørpanelet.

Forenklet

LAN-kabel/USB-kabel er koblet fra. Kontroller at kablene er riktig koblet til skriveren 
og datamaskinen.

-

Kablene er defekte. Skift dem ut med nye kabler. -
Skriveren er frakoblet. Trykk på [ON LINE(ON LINE)]-knappen på operatørpanelet. -
Feilmelding har dukket opp på LCD-skjermen på 
operatørpanelet.

Trykk "Når en melding som er relatert til papir 
vises"(S.36), "Når en melding i forhold til 
utskiftning av forbruksmateriell vises"(S.38), 
"Når noen andre meldinger vises"(S.41), eller 
[HELP(HJELP)]-knappen på operatørpanelet. 

36 side
38 side 
41 side

NBT, EtherTalk og WSP Print protokoller brukes. Når hvilemodus er aktivert, kan den deaktiveres 
fra [Admin.Oppsett]>[Strømoppsett]>[Hvile] 
i operatørpanelet.

-

Grensesnittinnstillinger er deaktivert. Aktiver det grensesnittet du bruker fra 
[Admin.oppsett]>[Nettverksoppsett] på 
operatørpanelet.

Avansert

Det er et problem med utskriftsfunksjonen. Kontroller om du kan skrive ut skriverens 
informasjon eller ikke.

Forenklet

Utskrift vil automatisk bli avbrutt. Utskrift er ikke tillatt når en utskriftsjobbs 
regnskapsklient brukes. Eller, bufferloggen til 
jobbkontoen er snart full.

Avansert

 � For Windows

Årsak Løsningsprosedyre Referansesider
Denne skriveren er ikke satt som 
standardskriver.

Sett den som standard skriver. -

Utgangsporten til skriverdriveren er ikke 
korrekt.

Velg utgangsporten LAN-kabelen eller USB-
kabelen er koblet til.

-

Utskrift fra et annet grensesnitt pågår. Vent til utskriften er fullført. -
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Problemer med nettverkstilkobling

 � Felles for Windows/Mac OS X

Årsak Løsningsprosedyre Referansesider
Kabel i kryss brukes. Legg opp rett kabel og hub, og koble til riktig. Forenklet
Kompatibilitetsproblem med hub. Velg [Admin.Oppsett]>[Nettverksoppsett]>

[Hub Link Setting] på operatørpanelet og 
endre innstillingene.

Avansert

Det er et problem med hub. Sett nettverkskabelen inn i en tom hub eller en 
annen port. Bruk en annen hub hvis problemet 
fremdeles ikke løser seg.

-

Nettverkskabelen er defekt. Koble til med en ny eller en annen 
nettverkskabel og sjekk igjen.

-

Feil IP-adresse.  z Kontroller at innstillingene for IP-adressen på 
skriveren  og IP-adressen angitt for skriveren 
på datamaskinen matcher.

 z Dersom du bruker OKI LPR Utility i Windows, 
sjekk innstillingene for IP-adresse i OKI LPR 
Utility.

 z Kontroller at IP-adressen ikke overlapper med 
andre enheter.

 z Kontroller at de korrekte adressene er angitt 
i IP-adresse, nettverksmaske og Gateway 
adresse.

Avansert

Duplikat IP-adresse. Kontroller at IP-adressen for skriveren ikke 
overlapper med andre IP-adresser.

-

USB-tilkoblingsproblemer

 � Felles for Windows/Mac OS X

Årsak Løsningsprosedyre Referansesider
Kabelen oppfyller ikke standardene. Bruk USB-kabel med USB 2.0 spesifikasjoner. Forenklet
USB-hub er i bruk. Koble skriveren direkte til datamaskinen. -
Skriverdriveren er ikke installert på riktig 
måte.

Reinstaller skriverdriveren. Forenklet

 � For Windows

Årsak Løsningsprosedyre Referansesider
Skriveren er frakoblet. Høyreklikk på OKI C9xx-ikonet i [Enheter 

og Skrivere] mappen og velg [Vis 
Utskriftsjobber] (Når flere skrivere er 
installert>[OKI C9xx (*)]). Velg [Skriver]-
menyen i den viste dialogboksen og fjern 
markeringen [Bruk Skriveren Frakoblet].
*: Velg type nødvendig driver.

Forenklet

Bryter, buffer, skjøteledning og USB-hub er i 
bruk.

Koble skriveren direkte til datamaskinen. -

En annen skriverdriver brukt gjennom USB-
tilkobling er installert.

Bruk datamaskinen og fjern andre skriverdrivere. -
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Problemer med skriveren
Tilleggsinformasjon

 z Kontakt forhandleren hvis problemet ikke løses ved å bruke de følgende forklaringene.

Symptom Årsak Feilsøking Referansesider
Ingenting vises på LCD-
skjermen selv etter at 
strømforsyningen er slått på.

Strømledningen er frakoblet. Slå av strømforsyningen og 
koble til strømledningen.

Forenklet

Strømbrudd. Kontroller om det er strøm i 
stikkontakten.

-

Virker ikke. Strømledningen er ikke satt 
helt inn.

Sett strømledningen helt inn. Forenklet

Strømforsyningen er ikke slått 
på.

Slå på strømforsyningen. Forenklet

LED-lampen på strømbryteren 
blinker raskt med rundt 0,3 
sekunders intervall.

Skriveren har brutt sammen.  Trekk ut strømledningen 
umiddelbart og kontakt 
forhandler.

-

Utskriftsprosessen starter ikke. Feil vises. Kontroller feilkoden og følg 
instruksjonene som vises på 
LCD-skjermen.

36 side
38 side
41 side

LAN-kabel/USB-kabel er ikke 
koblet til.

Sett inn LAN-kabel/USB-kabel. Forenklet

LAN-kabel/USB-kabel er defekt. Bruk en annen LAN-kabel/USB-
kabel.

-

LAN-kabel/USB-kabel oppfyller 
ikke standardene.

 z Bruk en kabel med USB 2.0 
spesifikasjoner.

 z Bruk en LAN-kabel med 1000 
BASE-T spesifikasjoner.

Forenklet

Noe kan være galt med 
utskriftsfunksjonen.

Kontroller om du kan skrive ut 
skriverens informasjon eller 
ikke.

Forenklet

Grensesnitt er deaktivert. Aktiver det grensesnittet 
du bruker fra [Admin.
Oppsett]>[Nettverksoppsett] 
på operatørpanelet.

Avansert

Skriverdriveren er ikke valgt. Sett skriverdriveren som som 
"Standard skriver".

Forenklet

Utgangsporten til 
skriverdriveren er ikke korrekt.

Velg utgangsporten hvor LAN-
kabelen/USB-kabelen skal 
kobles til.

Forenklet

LCD-skjermen på 
operatørpanelet er blank.

Skriveren er i hvilemodus. Trykk på [STRØMSPARING]-
knappen på operatørpanelet og 
endre statusen til hvilemodus.

Forenklet
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Symptom Årsak Feilsøking Referansesider
Utskriftsdata er ikke sendt. LAN-kabel/USB-kabel er 

skadet.
Koble til en ny kabel. -

Datamaskinen har tidsavbrudd. Øk lengden for tidsavbrudd. -
Unormal lyd. Enheten er på skrå. Installere på et stabilt og flatt 

underlag.
Forenklet

Forsterket lyd. Mens temperaturen inni 
enheten har økt, har utskrift 
blitt utført på smalt papir eller 
et tykt papir.

Enheten har ikke brutt sammen. 
Bruk enheten som den er.

-

Skriveren starter ikke med det 
samme.

Enheten varmer opp etter å 
ha vært i strømsparingsmodus 
eller automatisk av.

Vennligst vent.
Når du ikke ønsker å bruke 
automatisk av, velg [Admin.
Oppsett]>[Strømoppsett]
>[Hvile]/[Automatisk 
Avtidspunkt] og deaktiver 
begge moduser.

Avansert

Rengjøring av bildetrommelen 
kan være i gang.

Vennligst vent. -

Temperaturtilpasning av 
varmeenheten pågår.

Vennligst vent. -

Databehandling fra et annet 
grensesnitt pågår.

Vent til utskriften er fullført. -

Utskriften stopper innimellom. Temperaturen justeres fordi 
varmeenhetens temperatur 
har økt på grunn av uavbrutt 
utskrift.
Temperaturen justeres fordi 
temperatur inni enheten har økt 
på grunn av uavbrutt utskrift 
over lengre tid.

Vennligst vent.
Utskrift starter automatisk når 
varmeenhetens temperatur er 
justert.
Vennligst vent.
Utskrift starter automatisk 
når skriverens temperatur er 
justert.

-

Ikke nok minne. Utilstrekkelig minne på 
skriveren på grunn av store 
utskriftsdata

Skriv ut etter å ha senket 
kvaliteten på skriverdriveren. 

-

Sakte utskrift. Utskriftsprosessen utføres også 
på datamaskinsiden.

Bruk en datamaskin med rask 
prosesseringshastighet.

-

Velg [ProQ/Høy kvalitet] i 
[Jobbalternativer]-fanen for 
skriverdriveren.

I [Avansert]-fanen for 
skriverdriveren,  
velg [Fin/
Detalj(1200x1200dpi)] 
eller [Normal(600x600dpi)]. 

Avansert

Komplisert utskriftsdata. Velg enkel utskriftsdata. -
Skjermen på skriverdriveren er 
unormal. (Mac OS X)

Det kan hende skriverdriveren 
ikke fungerer på riktig måte.

Slett skriverdriveren en gang og 
installer den på nytt.

-
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Skriverdriver funksjonsfeil
Tilleggsinformasjon

 z  Kontakt forhandleren hvis problemet ikke løses ved å bruke de følgende forklaringene.

 z  Kontakt firmaet som utviklet applikasjonen hvis problemet stammer fra applikasjonene.

USB-tilkoblingsproblemer

 � For Windows

Årsak Løsningsprosedyre Referansesider
Skriverens ikon er ikke opprettet i [Enheter og 
skrivere]-mappen.

Skriverdriveren er ikke installert på riktig måte. Forenklet

Selv når installering av flere skriverdrivere er 
valgt, er det bare den første skriverdriveren som 
installeres.

Installer den andre og følgende skriverdrivere i 
henhold til følgende prosedyre.
1. Sett inn "DVD-ROM med programvare" i 
datamaskinen.
2. Klikk [Kjør setup.exe], og følg 
instruksjonene på skjermen.
3. Velg [Tilpasset installering], velg 
skriverdriverne du vil installere på [Installasjon 
av programvare]-skjermen og klikk på 
[Installer]-knappen.
4. Når [Installering pågår ...]-skjermen vises, 
klikk på [Installer på andre porter].
5. Velg [FILE] på [Valg av port]-skjermen og 
klikk [Neste].
6. Følg instruksene som vises på skjermen for å 
fullføre installasjonen.
7. I [Enheter Og Skrivere], høyreklikk på 
ikonet for den skriveren du installerte og velg 
[Skriverens egenskaper] (eller [OKI C9xx 
(*)] hvis flere skriverdrivere installeres).
8. Velg [USBxxx] i listen over [Port]-fanen.
9. Klikk på [OK]-knappen.

*: Velg hvilken drivertype du vil installere.

-

Feilmelding slik som "Installering av 
skriverdriver mislyktes" vises.

Bruk plug and play. Følg fremgangsmåten 
beskrevet nedenfor.
1. Kontroller at skriveren og datamaskinen er 
skrudd av.
2. Koble til USB-kabelen.
3. Slå av skriverens strømforsyningen.
4. Slå av datamaskinens strømforsyningen.
5. Når [Søk etter ny programvare]-veiviseren 
vises, installer i henhold til instruksjonene på 
skjermen.

-
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Problemer i forhold til begrensninger for OS

 �Begrensninger i forhold til Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 
Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 
2012/Windows Server 2012 R2

Element Symptom Årsaker og feilsøking
Skriverdriver Hjelp vises ikke. Hjelp-funksjonen støttes ikke av PS skriverdrivere.

[Brukerkonto kontroll] 
dialogboksen vises.

Når man starter installer eller verktøy, kan dialogboksen 
[Brukerkonto kontroll] vises. Klikk [Ja] eller [Fortsett] og 
kjør installer eller verktøy som administrator. Installer eller 
verktøy starter ikke hvis man klikker på [Nei] eller [Avbryt].

Nettverksutvidelse Hjelp vises ikke. Hjelp-funksjonen støttes ikke.
[Brukerkonto kontroll] 
dialogboksen vises.

Når man starter installer eller verktøy, kan dialogboksen 
[Brukerkonto kontroll] vises. Klikk [Ja] eller [Fortsett] 
og kjør installer eller verktøy som administrator. Installer 
eller verktøy starter ikke hvis man klikker på [Nei] eller 
[Avbryt]. 

Dialogboksen 
[Programkompatibilitetsassistent] 
vises.

Når dialogboksen [Programkompatibilitetsassistent] 
vises etter fullført installasjon (inkludert når installasjonen er 
avbrutt midt i), sørg for å klikke på [Dette programmet er 
vellykket installert].

Verktøy for 
fargekorrigering

[Brukerkonto kontroll] 
dialogboksen vises.

Når man starter installer eller verktøy, kan dialogboksen 
[Brukerkonto kontroll] vises. Klikk [Ja] eller [Fortsett] 
og kjør installer eller verktøy som administrator. Installer 
eller verktøy starter ikke hvis man klikker på [Nei] eller 
[Avbryt].

Dialogboksen 
[Programkompatibilitetsassistent] 
vises.

Når dialogboksen [Programkompatibilitetsassistent] 
vises etter fullført installasjon (inkludert når installasjonen er 
avbrutt midt i), sørg for å klikke på [Dette programmet er 
vellykket installert].

Utskriftsverktøy for 
fargeprøve

[Brukerkonto kontroll] 
dialogboksen vises.

Når man starter installer eller verktøy, kan dialogboksen 
[Brukerkonto kontroll] vises. Klikk [Ja] eller [Fortsett] 
og kjør installer eller verktøy som administrator. Installer 
eller verktøy starter ikke hvis man klikker på [Nei] eller 
[Avbryt]. 

Dialogboksen 
[Programkompatibilitetsassistent] 
vises.

Når dialogboksen [Programkompatibilitetsassistent] vises 
etter fullført installasjon (inkludert når installasjonen er 
avbrutt midt i), sørg for å klikke på [Dette programmet 
er vellykket installert].

PS-gammajustering [Brukerkonto kontroll] 
dialogboksen vises.

Når man starter installer eller verktøy, kan dialogboksen 
[Brukerkonto kontroll] vises. Klikk [Ja] eller [Fortsett] 
og kjør installer eller verktøy som administrator. Installer 
eller verktøy starter ikke hvis man klikker på [Nei] eller 
[Avbryt].

Dialogboksen 
[Programkompatibilitetsassistent] 
vises.

Når dialogboksen [Programkompatibilitetsassistent] 
vises etter fullført installasjon (inkludert når installasjonen er 
avbrutt midt i), sørg for å klikke på [Dette programmet er 
vellykket installert].
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Utskriftskvaliteten er dårlig
Tilleggsinformasjon

 z Kontakt forhandleren hvis problemet ikke løses ved å bruke de følgende metodene.

Symptom Årsak Feilsøking Referansesider
Loddrett hvit stripe.

Papirmateretning

LED-hodet er skittent. Tørk av LED-hodet med mykt 
tørkepapir.

87 side

Lite toner. Skift ut tonerpatronen. 64 side
Avleiring av fremmedlegemer. Skift ut bildetrommelen. 66 side
Vindusfilmen på bildetrommelen 
er skitten.

Tørk av vindusfilmen med et 
mykt tørkepapir.

-

Bildetrommelen har ikke blitt 
satt inn riktig.

Installer bildetrommelen på 
riktig måte.

66 side

Utskriften er uklar i loddrett 
retning.

Papirmateretning

LED-hodet er skittent. Tørk av LED-hodet med mykt 
tørkepapir.

87 side

Lite toner. Skift ut tonerpatronen. 64 side
Papir er ikke støttet. Bruk anbefalt papir. Forenklet

Utskriften er lys. Tonerpatronen er ikke satt inn 
riktig.

Sett tilbake tonerpatronen. 64 side

Lite toner. Skift ut tonerpatronen. 64 side
Papiret er fuktig. Bruk papir som har vært 

lagret i riktig temperatur og 
luftfuktighet.

-

Papir er ikke støttet. Bruk anbefalt papir. Forenklet
Papir er ikke støttet.
Innstillingene av type og 
tykkelse for papiret er ikke 
riktig.

Rett opp [Medievekt] i 
operatørpanelet til riktig verdi. 
Eller endre [Medievekt] til 
en tykkere verdi enn den 
nåværende verdien. 

Forenklet

Du bruker resirkulert papir. Rett opp [Medievekt] i 
operatørpanelet til riktig verdi. 
Eller endre [Medievekt] til 
en tykkere verdi enn den 
nåværende verdien. 

Forenklet

Utskriften er uklar på noen 
områder. Solid utskrift vil 
resultere i hvite prikker eller 
linjer.

Papiret er fuktig. Tørk det. Bruk papir som har vært 
lagret i riktig temperatur og 
luftfuktighet.

Forenklet

Uegnede innstillinger i [Sort 
Papir innst.] eller [ Farge 
Papir innst.].
I tilfeller av innstillinger for 
transparent, [Trans. Sort 
Innst] eller [Trans. Farge 
Innst] er ikke angitt riktig.

Endre verdien for 
[Skriverinnstillinger]>
[Normal svart tilpasning] eller 
[Farge Papir Innst].
I tilfeller av innstillinger for 
transparent, endre verdien for 
[Trans. Sort Innst] eller [Trans. 
Farge Innst].
Hvis utskriften er uskarp, hev 
innstillingsverdien. Hvis hvite prikker 
vises, senk innstillingsverdien.

Avansert

Loddrette striper.

Papirmateretning

Det er merker på 
bildetrommelen.

Skift ut bildetrommelen. 66 side

Lite toner. Skift ut tonerpatronen. 64 side
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Symptom Årsak Feilsøking Referansesider
Fremre eller bakre kanten av 
papiret er skitten.

Papirmateretning

Overføringsrullen er skitten. Kjør [Utskriftsjustering] > 
[Rengjøring overføringsrulle] 
på kontrollpanelet.

Avansert

Overføringsrulleenheten eller 
papiroverføringsbanen er 
skitten.

Tørk av overføringsrulleenheten 
eller papiroverføringsbanen med 
et mykt tørkepapir.

96 side

Bildeforstyrrelser oppstår på 
det trykte delen.

Hastigheten på varmeenheten 
er feil.

Mat inn fem ark eller mer av 
enkelt papir på 355,6 mm 
eller mer i lengde (større enn 
Legal14, men inkludert A3-
størrelse).

58 side

Striper eller prikker kommer 
noen ganger i horisontal 
retning.

Papirmateretning

I tilfeller sykluslengde på ca. 
125 mm, kan bildetrommelen 
være skitten eller det kan være 
merker på den.

Tørk av den lett med et mykt 
tørkepapir.
Skift ut bildetrommelen hvis det 
er merker på den.

66 side

I tilfeller av sykluslengde på 38 
mm, det er skitt på innsiden av 
bildetrommelen.

Åpne og lukk dekselet for 
utskiftning av toner og gjenta 
den første operasjonen.

Forenklet

I tilfeller av sykluslengde på 
150 mm, det er merker på 
varmeenheten.

Skifte ut varmeenheten. 75 side

Bildetrommelen er utsatt for 
lys.

Sett bildetrommelen tilbake i 
skriveren og ikke bruk skriveren 
på noen timer. Dersom selv ikke 
dette løser problemet, skift ut 
trommelenheten.

66 side

Skitt har lagt seg i papirbanen. Skriv ut et par sider som 
prøvekopier.

-

Deler av hvit bunn er lett 
flekket.

Papiret har statisk elektrisitet. Bruk papir som har vært 
lagret i riktig temperatur og 
luftfuktighet.

Forenklet

Du bruker tykt papir. Bruk tynnere papir. -
Lite toner. Skift ut tonerpatronen. Forenklet

Kantene på tegnene er uklare. LED-hodet er skittent. Tørk den med et mykt 
tørkepapir.

87 side

Papir er ikke støttet. Bruk anbefalt papir. Forenklet
Papiret er fuktig. Erstatt med nytt papir. -

Ved utskrift av postkort, 
konvolutter eller belagte papir, 
vil utskriften være lett flekket 
generelt.

Utskrift av konvolutter og 
belagt papir resulterer generelt 
i avsetninger av toner. 

Enheten har ikke brutt sammen.
Unngå så mye som mulig bruk 
av belagt papir.

-
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Symptom Årsak Feilsøking Referansesider
Hvis det gnis av, vil toneren 
fjernes.

Innstillingene av type og 
tykkelse for papiret er ikke 
riktig.

Rett opp [Medievekt] i 
operatørpanelet til riktig verdi. 
Eller endre [Medievekt] til 
en tykkere verdi enn den 
nåværende verdien.

Avansert

Du bruker resirkulert papir. Rett opp [Medievekt] i 
operatørpanelet til riktig verdi. 
Eller endre [Medievekt] til 
en tykkere verdi enn den 
nåværende verdien.

Avansert

Små flekker kommer på glanset 
papir.

Innstillingene av type og 
tykkelse for papiret er ikke 
riktig.

Rett opp [Medievekt] i 
operatørpanelet til riktig verdi. 
Eller endre [Medievekt] til 
en tykkere verdi enn den 
nåværende verdien.

Avansert

Tykke linjer vises i horisontal 
retning.

Papirmateretning

Innstillingene av papirets type 
og tykkelse er upassende.

Hvis en linje skrives ut fra den 
andre siden med svarthvit utskrift, 
angi [Medievekt] til en egnet verdi 
på kontrollpanelet. Eller endre 
[Medievekt] til en tykkere verdi 
enn den gjeldende verdien. Hvis 
[Svært Tykt 1] til [Svært Tykt 
3] har blitt angitt og du ønsker å 
forbedre innstillingen, velg [Admin.
Oppsett] > [Skriveroppsett] > 
[Monoutskriftsmodus] > 
[Fargemodus] på kontrollpanelet.
Når den klare toneren og den 
hvite toneren ikke brukes, hvis 
[Svært Tykt 1] til [Svært Tykt 5] 
er angitt og standard egendefinert 
papirinnstilling anvendes, endre 
[Medietype] på kontrollpanelet 
til [HQFORUH1] - [HQFORUH5] 
avhengig av papirvekten. (Men 
utskriftshastigheten vil senkes.)

Avansert

Hvis papirets hardhet er høy, 
har et støt forekommet under 
transporten.

Hvis en linje skrives ut 80 mm fra 
papirets ende med fargeutskrift, 
angi [Tungt media justering] til 
0 på kontrollpanelet.
Angi til -5 ~ +5 for videre forbedring.

Avansert

Lateral stripe, hvite prikker 
oppstår på heltrukket 
utskriftsporsjon.

[Overføringsoppsett] er ikke 
angitt ordentlig.

Hvis hvite prikker oppstår på cyan 
overføring, senk innstillingsverdien 
ved å velge [Utskriftsjustering] > 
[Overføringsoppsett] > 
[Cyan overføringsoppsett] på 
kontrollpanelet.
Hvis hvite prikker oppstår på 
overføring av andre farger, senk 
verdien for overføringsoppsett 
for fargen.

Avansert

Kanten på heltrukket 
utskriftsporsjon er lett flekket.

Papiret er for tørt. Bruk papir som har vært 
lagret i riktig temperatur og 
luftfuktighet.

Forenklet

Du bruker resirkulert papir. Velg [Resirkulert] for 
medietypen.

Forenklet

[Sort Papir Innst] eller [Farge 
Papir Innst] er ikke angitt 
korrekt.

Hev innstillingsverdien for 
[Sort Papir Innst] eller 
[Farge Papir innst] under 
[Utskriftsjustering] på 
kontrollpanelet.

Avansert
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Symptom Årsak Feilsøking Referansesider
Skriver ikke ut de fargetonene 
du tenkte.

Lite toner. Skift ut tonerpatronen. 64 side
Innstilling av [Svart 
finish] matcher ikke med 
applikasjonen.

Velg [Ekte Svart (K)] eller 
[Kompositt svart (CMYK)] i 
skriverdriverens [Svart finish].

Avansert

Endre 
fargetilpasningsalternativer.

Endre til 
fargetilpasningsalternativ for 
skriverdriveren.

Avansert

Ingen fargebalanse. Velg [Kalibrering] på 
operatørpanelet og deretter kjør 
[Juster Tetthet].

Avansert

Dårlig justering av farge. Åpne dekselet for utskiftning av 
toner med det samme og lukk 
det igjen.
Velg [Kalibrering] på 
operatørpanelet og deretter kjør 
[Juster Registrering].

Avansert

CMY 100 % solid er tynn. [CMY 100% Tetthet] er satt 
til [Deaktiver].

Velg [Admin.
Oppsett]>[Fargeoppsett]>
[CMY 100 %] på 
operatørpanelet og velg 
[Aktiver]. 

Avansert

Svarte eller hvite små prikker 
vises.

Papir er ikke støttet. Bruk anbefalt papir. Forenklet
I tilfeller sykluslengde på ca. 
125 mm, kan bildetrommelen 
være skitten eller det kan være 
merker på den.

Tørk forsiktig av 
trommelenheten med mykt 
tørkepapir.
Skift ut bildetrommelen hvis det 
er merker på den.

66 side

Flekkene er trykket. Papiret er fuktig. Erstatt med nytt papir. -
Papir er ikke støttet. Bruk anbefalt papir. Forenklet
Klemmerullen er skitten. Hvis det er fremmede elementer 

på klemmerullen, fjern 
skitten med en myk klut eller 
tørkepapir.

99 side

Hele papiret skrives ut svart. Enheten kan ha brutt sammen. Kontakt forhandleren. -

Ingenting blir skrevet ut. Flere sider ble matet inn i 
samme utskriftsrunde.

Legg i papirene igjen etter at de 
har blitt bladd lett igjennom.

-

Enheten kan ha brutt sammen. Kontakt forhandleren. -

Hvite striper oppstår. Papiret er fuktig. Erstatt med nytt papir. -
Papir er ikke støttet. Bruk anbefalt papir. Forenklet
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Papirmatingen er dårlig
Tilleggsinformasjon

 z Kontakt forhandleren hvis problemet ikke løses ved å bruke de følgende metodene.

Symptom Årsak Feilsøking Referansesider
Papirstopp oppstår ofte. Enheten er på skrå. Installere på et stabilt og flatt underlag. -

Papirmaterullen er skitten Rengjør papirmaterullen. -
Plasseringen av papirføreren er 
ikke tilpasset.

Tilpass papirføreren 
til plasseringen av 
papirstørrelsesettet.

-

Papiret er ikke lagt i riktig. Fjern papiret fra skuffen og legg 
dem tilbake på plass etter å ha 
bladd lett igjennom dem.

-

Flere papirer trekkes inn 
samtidig.

Papirene er enten for tynne 
eller tykke.

Bruk papir som er kompatibelt 
med enheten.

-

Papiret trekkes skrått inn. Papiret er fuktig eller har 
statisk elektrisitet.

Bruk papir som har vært lagret i 
riktig temperatur og luftfuktighet.

-

Papiret har krøller, bretter eller 
er rullet.

Bruk papir som er kompatibelt med 
enheten. Korriger hvis det er rullet.

-

Papir med trykket bakside 
brukes.

Allerede trykket papir kan ikke 
skrives ut igjen fra skuffen. Skrive 
ut fra MP-skuffen. 

-

Papiret er ikke tilpasset riktig. Bla igjennom papiret og legg dem i 
etter at de er samlet og tilpasset i 
alle retninger.

-

Bare ett papir er lagt i. Legg i flere papir. -
Papir er lagt i skuffen mens 
det eksisterende papiret ble 
liggende slik som det var.

Fjern papiret som allerede er i skuffen 
og legg dem i etter at alt papiret er 
samlet og tilpasset i alle retninger.

-

Papiret er ikke lagt i rett. Juster papirføringen og 
papirstopperen i skuffen med papiret. 
Eller tilpass den manuelle materen på 
MP-skuffen med papiret. 

-

Ved bruk av konvolutter, vil det 
være rullet eller humper.

Bruk konvolutter som er 
kompatible med enheten. Bruk 
konvoluttene etter at rullene eller 
humpene er rettet ut.

-

Papiret mates ikke. Valget i [Papirkilde] i 
skriverdriveren er ikke riktig.

Kontroller papirskuffen og velg 
riktig skuff i [Papirkilde] i 
skriverdriveren.

Avansert

Manuell mating spesifiseres i 
skriverdriveren.

Deaktiver multifunksjonsskuffen 
håndteres som innstillingen 
manuell mating. 

Avansert

Enheten er ikke gjenopprettet 
etter at fastkjørt papir er fjernet.

- Åpne dekselet for utskiftning av 
toner med det samme og lukk det 
igjen.

-

Papiret blir krøllete. Det 
kommer bretter på papiret.

Papiret er fuktig eller har 
statisk elektrisitet.

Bruk papir som har vært lagret i 
riktig temperatur og luftfuktighet.

-

Du bruker tynt papir. Rett opp [Medievekt] i 
operatørpanelet til riktig verdi. 
Eller endre [Medievekt] til en 
tykkere verdi enn den nåværende 
verdien.

Avansert

Papiret har blitt pakket rundt 
rullen på varmeenheten.

Innstillingene av type og 
tykkelse for papiret er ikke 
riktig.

Rett opp [Medievekt] i 
operatørpanelet til riktig verdi. Eller 
endre [Medievekt] til en tykkere 
verdi enn den nåværende verdien.

Avansert

Du bruker tynt papir. Bruk tykkere papir. -
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Når bildeforstyrrelser oppstår
Hvis bildeforvridning oppstår på enden av det utskrevne papiret ved utskrift med tykt papir eller papir 
med korte matelengder (mindre enn 230 mm), endre manuelt papirvekten i forhold til papiret du 
bruker.

Hvis forholdene ikke forbedres etter denne handlingen, skriv ut 5 eller flere sider etter hverandre med 
normalt papir (64-128 g/m2) på 355,6 mm eller mer i lengde (legal 14 eller mer, eller A3 størrelse).

Tilpasse utskriftsresultatet

Tilpasse element Dette kan du gjøre Referansehåndbok
Korrigere utskriftens startposisjon. Korrigerer X og Y for utskriftens 

startposisjon.  
Korrigeringsområde: -2,0 mm ~ +2,0 mm 
(På 0,25 mm)

Avansert

Tilpasse utskriftsresultatets skala. Tilpass utskriftsresultatets skala i papirets 
løperetning.  
Tilpassingsområde: -0,25 % ~ +0,50 %  
(På 0,05 %)

Avansert
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 z Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter
Dette avsnittet forklarer utskiftningsmetoden for forbruksmateriell og vedlikeholdsenheten, og deres levetid.

Levetid for forbruksmateriell og vedlikeholdsenhet
Grunnleggende indikator for utskifting av forbruksmateriell og vedlikeholdsenhet er som følger.

 z Tonerpatron (CMYK)

Utskriftsbare sider for kontinuerlig utskrift er ca. 10 000 med standard tonerpatron. Utskriftsbare sider 
for kontinuerlig utskrift er ca. 24 000 med tonerpatron med høy kapasitet. (A4 ensidig utskriftconnecto 
Utskriftstetthet er standard fabrikkinnstilling og i samsvar med ISO/IEC19798)

Utskriftskvaliteten vil synke når pakken ble åpnet for mer enn 1 år siden. Derfor, forbered en ny 
tonerpatron.
Selv om levetiden for cyan (blå), magenta (rød) og gul tonerpatron er nådd, kan svarthvit utskrift 
gjøres ved å spesifisere "Mono". Se "Skrive ut med monokrom (svart og hvit)" i "Avansert" for svart 
og hvit utskrift.

 z Grunnleggende indikator for utskiftning av bildetrommelen (CMYK)

Når 3 sider A4 dokumenter skrives ut samtidig med transversal mating og ensidig utskrift, vil den nå 
slutten på levetiden etter ca 40 000 kopier.

Når en side skrives ut med det samme, vil den nå slutten på levetiden når ca halvparten av kopiene 
er skrevet ut.
Utskriftskvaliteten vil synke når pakken ble åpnet for mer enn 1 år siden. Derfor, gjør klar en ny 
bildetrommel.

 z Varmeenhet

Når A4 dokumenter skrives ut samtidig med lang kant mating og ensidig utskrift, vil den nå slutten 
på levetiden etter ca 150 000 kopier.

 z Belteenhet
Når 3 sider A4 dokumenter skrives ut samtidig med lang kant mating og ensidig utskrift, vil den nå 
slutten på levetiden etter ca 150 000 kopier.
Når en side skrives ut med det samme, vil den nå slutten på levetiden når ca halvparten av kopiene er skrevet ut.

 z Deponeringsboks for toner

Når 3 sider A4 dokumenter med utskriftstetthet* på 5 %, skrives ut samtidig med transversal mating 
og ensidig utskrift, vil den nå slutten på levetiden etter ca 40 000 kopier.

 z Materull

Materullen er festet til hver skuff.
Den når slutten på levetiden etter utskrift av ca. 120 000 sider for hver skuff.

*: Utskriftstetthet er proporsjonen av område som har toner på trykkbart området for 1 side.

Tilleggsinformasjon

 z Utskriftsbare sider/levetid er for referanse. Faktiske utskriftsbare sider/levetid kan minke avhengig av utskriftsforholdene slik 
som detaljer i dokumentet som skrives ut, bruksstatus, slå PÅ/AV og tilpasninger ved åpning/lukking av lokket. 

 z Utskiftning av tonerpatronen kan være nødvendig etter at bildetrommelen er skiftet ut når nivået i tonerpatronen er lavt. Det 
anbefales å bruke en ny tonerpatron sammen med en ny bildetrommel når nivået i tonerpatronen er lavt.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

 �Bare for C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542
 z Tonerpatron (Klar/hvit)

Når dokumenter i A4-størrelse med utskriftstetthet*2 på 5 % skrives ut med lang kant mating og 
1-sides utskrift, kan man skrive ut ca. 10 000 sider.

Utskriftskvaliteten vil synke når pakken ble åpnet for mer enn 1 år siden. Derfor, forbered en ny 
tonerpatron.

Selv om levetiden for hvit, klar tonerpatron er nådd, kan utskrift med cyan (blå), magenta (rød), gul 
og svart utføres.

I tillegg, selv om levetiden for cyan (blå), magenta (rød) og gul tonerpatron er nådd, kan spotfarge 
utskrift gjøres ved å spesifisere [Kun skriv ut med spotfarge].

Se "Skrive ut med bare hvit toner" i "Separat volum spotfarge veiledning" for utskrift med spotfarge.

 z Bildetrommel (Klar/Hvit)

Når 3 sider A4 dokumenter skrives ut samtidig med lang kant mating og ensidig utskrift, vil den nå 
slutten på levetiden etter ca 20 000 sider. Når én side skrives ut, vil levetiden nås ved ca. halvparten 
av utskriftsbare sider.

Utskriftskvaliteten vil synke når pakken ble åpnet for mer enn 1 år siden. Derfor, gjør klar en ny 
bildetrommel.

*1: Klar kan kun brukes med C941/ES9541/Pro9541.
*2: Utskriftstetthet er proporsjonen av område som har toner på trykkbart området for 1 side.

Tilleggsinformasjon

 z Utskriftsbare sider/levetid er for referanse. Faktiske utskriftsbare sider/levetid kan minke avhengig av utskriftsforholdene slik 
som detaljer i dokumentet som skrives ut, bruksstatus, slå PÅ/AV og tilpasninger ved åpning/lukking av lokket. 

 z Utskiftning av tonerpatronen kan være nødvendig etter at bildetrommelen er skiftet ut når nivået i tonerpatronen er lavt. Det 
anbefales å bruke en ny tonerpatron sammen med en ny bildetrommel når nivået i tonerpatronen er lavt.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Når det nærmer seg tid for utskiftning
Når det nærmer seg tid for utskiftning av forbruksmateriell og vedlikeholdsenhet, vil den følgende 
meldingen vises og <ATTENTION(INSPEKSJON)> lampen blinker.

Skift ut forbruksmateriell og vedlikeholdsenhet når "Skift ut ..." vises i meldingen.

Trykk på [HELP(HJELP)] på operatørpanelet og utskiftningsprosedyren vises. Du kan enkelt skifte 
ut forbruksmateriellet og vedlikeholdsenheten ved hjelp av veiledningen. For detaljer se "Bruke 
hjelpeskjermen"(S.13).

Element

Melding vises på LCD-skjermen Antall sider 
som kan 

skrives ut 
når tiden for 
utskiftning 
nærmer seg

ReferansesiderNår tiden for utskiftning 
nærmer seg

Når det er tid for 
utskiftning

Tonerpatron

Lite [COLOR]*1 Toner
Installer toner
[COLOR]*1 
Se i hjelpen for å få detalje

Gul, magenta, 
cyan, svart, 
klar 
Ca 1 000 sider
Hvit:  
Ca 700 sider

64 side

Trommelenhet
[COLOR]*1 trommel snart 
utgått

Installer [COLOR]*1 Ny 
bildetrommel
Levetid for trommelenhet
Se i hjelpen for å få detalje

Ca 1 000 sider 66 side

Varmeenhet
Varmeenhet snart utgått

Installer ny varmeenhet
Levetid for varmeenhet
Se i hjelpen for å få detalje

Ca 10 000 
sider

75 side

Belteenhet
Belteenhet snart utgått

Installer ny belteenhet
Levetid for belteenhet
Se i hjelpen for å få detalje

Ca 10 000 
sider

69 side

Deponeringsboks 
for toner Overskuddstoneren er nesten 

full

Installer nye Deponeringsboks 
for toner
Overskuddstoneren er full
Se i hjelpen for å få detalje*2

Ca 5 000 sider 77 side

Materull - - - 79 side

*1: [COLOR]: Enten for Bare gul, Bare magenta, Bare Cyan, Bare Svart, Hvit og Klar vil vises.

    (Hvit vises kun for C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542, og Klar vises kun for C941/ES9541/Pro9541.)

*2: Når meldingen "Overskuddstoner full. Bytt toner." vises, stoppes utskriftsfunksjonen midlertidig. I dette tilfellet kan du      

    fortsetter å skrive ut rundt 200 sider ved å åpne og lukke frontdekselet. Og deretter vil utskriften stoppes.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Skifte ut tonerpatroner
ADVARSEL

 ● Ikke kast toner eller tonerpatroner i 
ilden. Toneren kan fly ut og forårsake 
skader.

 ● Tonerpatroner skal ikke oppbevares 
på et sted med ild. Den kan ta fyr og 
forårsake skader eller brannskader.

 ● Ikke bruk en elektrisk støvsuger til å 
fjerne sølt toner. Hvis det brukes en 
elektrisk støvsuger til å fjerne sølt 
toner, er det risiko for brann på grunn 
av gnister fra elektriske kontakter. Tørk 
av og fjern toneren fra gulvet med en 
våt klut.

FORSIKTIG

 ● Det er deler i enheten med høy 
temperatur. Ikke berør i nærheten av 
plasser markert med "Forsiktig: Høy 
temperatur" merkelapper. Dette kan 
medføre brannskader.

 ● Tonerpatroner skal holdes utenfor 
barns rekkevidde. Kontakt lege 
umiddelbart hvis barn drikker fra 
tonerpatronen.

 ● Dersom toneren inhaleres, gurgle med 
store mengder vann og flytt personen 
til et område med frisk luft. Kontakt 
lege om nødvendig.

 ● Vask av med flytende såpe hvis 
toneren kommer i kontakt med huden.

 ● Skyll umiddelbart med store mengder 
vann hvis toneren kommer i øynene. 
Kontakt lege om nødvendig.

 ● Hvis toner svelges, fortynne den ved 
å drikke store mengder vann. Kontakt 
lege om nødvendig.

 ● Ved fjerning av papirstopp eller 
utskiftning av tonerpatronen, vær 
forsiktig slik at ikke hendene eller 
klærne dine blir flekket av toneren. 
Vask av med flytende såpe hvis 
toneren kommer i kontakt med huden.

 ● Dersom toneren kommer på klærne, 
vask dem i kaldt vann. Varme, slik som 
vasking i varmt vann, vil farge toneren 
inn i tøyet. Disse flekkene er ikke enkle 
å fjerne.

 ● Ikke ta tonerpatronen fra hverandre 
eller tving den åpen. Dette kan spre 
toneren slik at personer kan inhalere 
den, og det kan misfarge klær og 
hender.

 ● Oppbevar brukte tonerpatroner i en 
pose slik at toneren ikke sprer seg.

 ● Hvis toner søles på gulvet, tørk den 
nøye opp ved hjelp av en fuktig klut. 
Man unngår at toner spres.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

 �Typer tonerpatroner

Følgende tonerpatroner kan brukes med denne skriveren.

Element Merknader
Tonerpatron svart
Tonerpatron gul

Tonerpatron magenta
Tonerpatron cyan
Tonerpatron Spotfarge hvit Kun for C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542. 

Kan ikke brukes i C911/C931/ES9411/ES9431/Pro9431.
Tonerpatron Spotfarge klar Kun for C941/ES9541/Pro9541. 

Kan ikke brukes i C911/C931/C942/ES9411/ES9431/ES9542/
Pro9431/Pro9542.

Skifte ut tonerpatroner
Eksempel) I esken Tonerpatron Cyan (C)

1 Klargjør en ny tonerpatron.

2 Åpne dekselet for den nye toneren.

3 Sjekk plasseringen av tonerpatronen 
som skal skiftes ut ved hjelp av 
bokstavene og fargen på merkelappen.

4 Fjern tonerpatronen.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

5 Pakk ut den nye tonerpatronen og rist 
den fra side til side og opp og ned.

Merk

 z Ikke mist tonerpatronen eller slå den mot gulvet. 
Dette kan skade patronen.

6 Kontroller posisjonen av sporet som har 
en merkelapp med samme bokstaver og 
farger og dytt tonerpatronen bestemt 
inn så langt som mulig.

7 Lukk dekselet for den nye toneren.

Tilleggsinformasjon

 z Det er mulig av tonerpatronen ikke installert godt 
nok hvis meldingen "Skift ut tonerpatron" fremdeles 
vises etter at den er skiftet ut. Reinstaller den på 
riktig måte.

 z Hvis Error709 vises etter utskiftning av 
tonerpatronen, se "Når en melding i forhold til 
utskiftning av forbruksmateriell vises"(S.38) i 
denne håndboken.

8 Hjelp til med resirkuleringen av brukte 
tonerpatroner. 

Tilleggsinformasjon

 z Når en brukt tonerpatron dessverre må kastes, legg 
den i en plastpose og sørg for å kaste den i henhold 
til lokale lover og regler for avfall.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Skifte ut bildetrommelen

 �Typer bildetromler

Bildetromler som kan brukes med denne skriveren, er som følger.

Element Merknader
Bildetrommel svart
Bildetrommel gul

Bildetrommel magenta
Bildetrommel cyan
Bildetrommel Spotfarge hvit Kun for C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/Pro9542. 

Kan ikke brukes i C911/C931/ES9411/ES9431/Pro9431.
Bildetrommel Spotfarge klar Kun for C941/ES9541/Pro9541. 

Kan ikke brukes i C911/C931/C942/ES9411/ES9431/ES9542/
Pro9431/Pro9542.

Merk

 z Ikke utsett trommelenheten for direkte sollys eller skarpt lys (ca. 1500 lux eller mer). Skal ikke oppbevares i mer en 5 
minutter i alminnelig rombelysning.

Skifte ut bildetrommelen
Eksempel) I esken Bildetrommel (K)

1 Forbered en ny bildetrommel.

2 Åpne frontdekselet.

3 Sjekk plasseringen av den nye 
bildetrommelen ved hjelp av bokstavene 
og fargen på merkelappen.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

4 Løft håndtaket (blått) forsiktig 
oppover og fjern bildetrommelen. 
Vær forsiktig slik at ikke hånden din 
berører trommelens nedre side (grønn 
sylinderdel).

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke berører eller skraper 
opp bildetrommelen (den grønne sylinderen).

5 Ta den nye bildetrommelen ut av 
pakningen.

6 Fjern stopperen (oransje).
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

7 Still inn bildetrommelen og merkelappen 
med pil (rød), sett forsiktig inn i sporet 
og deretter skyv bestemt på plass. 
Vær forsiktig slik at du ikke berører 
lysmottakeren (grønn) med hendene. 

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke berører eller skraper 
opp bildetrommelen (den grønne sylinderen).

8 Lukk frontdekselet.

Tilleggsinformasjon

 z Hvis Error709 vises etter utskiftning av 
bildetrommelen, se "Når en melding i forhold til 
utskiftning av forbruksmateriell vises"(S.38) i 
denne håndboken.

9 Hjelp til med resirkuleringen av brukte 
bildetromler. 

Tilleggsinformasjon

 z Når en brukt bildetrommel dessverre må kastes, 
legg den i en plastpose og sørg for å kaste den i 
henhold til lokale lover og regler for avfall.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Skifte ut belteenheter og overføringsrulleenheter

1 Forbered en ny belteenhet.
Ny overføringsrulleenhet leveres med den nye 
belteenheten i samme pakke.

 � [Utskifting av Belteenheten]

2 Åpne frontdekselet.

3 Fjern deponeringsboksen for toner.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

4 Skyv den midtre spaken (blå) til høyre.

5 Roter belteenhetens venstre/høyre 
låsespake knapp (blå) til venstre og 
trekk låsespaken mot deg.

6 Hold i håndtaket og trekk ut belteenheten, 
hold den venstre/høyre merkede delen 
(blå) og fjern belteenheten.

6.6 kg

Merk

 z Ikke berør belteoverflaten eller skade beltet.

 z Fjerning av belteenheten utsetter alle bildetromlene 
for lys. For å unngå optisk forringelse av 
bildetromlene, bør de ikke etterlates åpen i mer enn 
5 minutter etter at belteenheten er fjernet.  
Hvis de etterlates slik i mer enn 5 minutter, lukk 
frontdekselet, eller fjern alle bildetromlene og lagre 
dem på et sikkert sted hvor de ikke er utsatt for 
direkte sollys eller lys fra lysstoffrør.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

 z Aldri plasser belteenheten som ble tatt ut i en 
vertikal posisjon.

 z Pass på slik at ikke deponert toner søles når 
belteenheten fjernes.

7 Ta ut den nye belteenheten.

8 Pakk den nye belteenheten ut av 
pakningen.

Merk

 z Ikke berør belteoverflaten eller skade beltet.

9 Still inn den nye belteenheten og 
merkelappen med pil (rød), sett den 
inn i skriveren og skyv den bestemt på 
plass.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

10 Hev belteenhetens venstre/høyre 
låsespake, roter låsespakens knapp 
(blå) mot høyre og lås den.

11 Skyv den midtre spaken (blå) tilbake til 
venstre.

12 Sett deponeringsboksen for toner i skriveren.

13 Lukk frontdekselet.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

 � [Skifte ut overføringsrulleenheten]

14 Løft åpneren ( ) på utskriftsenheten og 
trekk utskriftsenheten ut.

15 Trekk opp begge endene på 
overføringsrulleenhetens låsespake 
(blå).

FORSIKTIG
Det er fare for å 

brenne seg.

Ikke berør varmeenheten. Den er varm.

16 Hold overføringsrulleenheten i 
merkelappdelen (blå) og fjern den.

17 Fjern overføringsrulleenheten.

18 Sett den nye overføringsrulleenheten i 
utskriftsenheten.

Merk

 z Ikke berør svampen på overføringsrulleenheten.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

19 Skyv ned begge sidene på låsespaken 
(blå).

20 Sett utskriftsenheten tilbake i skriveren.

21 Hjelp til med resirkuleringen 
av den brukte belteenheten og 
overføringsrulleenheten. 

Tilleggsinformasjon

 z Når en brukt belteenhet og overføringsrulleenhet 
dessverre må kastes, legg dem i en plastpose og 
sørg for å kaste dem i henhold til lokale lover og 
regler for avfall.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Skifte ut varmeenheter

Skifte ut varmeenheter

1 Forbered en ny varmeenhet.

2 Løft åpneren ( ) på utskriftsenheten og 
trekk utskriftsenheten ut.

3 Trekk opp varmeenhetens låsespake 
(blå).

FORSIKTIG
Det er fare for å 

brenne seg.

Ikke berør varmeenheten. Den er varm.

4 Hold varmeenheten i håndtaket med 
begge hender og fjern den.

5 Ta den nye varmeenheten ut av 
pakningen.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

6 Hold den nye varmeenheten i håndtaket 
med begge hender og sett den på 
utskriftsenheten.

7 Skyv ned varmeenhetens låsespake (blå).

8 Sett utskriftsenheten tilbake i skriveren.

9 Hjelp til med resirkuleringen av brukte 
varmeenheter.

Tilleggsinformasjon

 z Når en brukt varmeenhet dessverre må kastes, legg 
den i en plastpose og sørg for å kaste den i henhold 
til lokale lover og regler for avfall.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Skifte ut deponeringsbokser for toner

Skifte ut deponeringsbokser 
for toner

1 Forbered en ny deponeringsboks for 
toner.

2 Åpne frontdekselet.

3 Fjern deponeringsboksen for toner fra 
skriveren.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

4 Pakk ut den nye deponeringsboksen for 
toner.

5 Sett den nye deponeringsboksen for 
toner i skriveren.

6 Lukk frontdekselet.

7 Hjelp til med resirkuleringen av brukte 
tonerbokser. 

Tilleggsinformasjon

 z Når en brukt deponeringsboks for toner dessverre 
må kastes, legg den i en plastpose og sørg for å 
kaste den i henhold til lokale lover og regler for 
avfall.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Skifte ut papirmateruller
Grovt sett, skiftes papirmaterullene ut ved rundt 120 000 sider for hver skuff.

Skifte ut papirmateruller i skuff 
1-5
Det er tre typer papirmateruller.

 Midten er hvit

 Med drev

 Midten er blå

Følgende deler som må forberedes: 
Papirmateruller - 3 stk.

Eksempel) Ved utskiftning av papirmaterullen i 
skuff 1

1 Fjern armbåndsur, armbånd, osv.

2 Trykk og hold inne strømbryteren i ca. 
1 sekund for å slå av strømforsyningen.

3 Kontroller at operatørpanelet er 
helt skrudd av, og deretter skru av 
hovedstrømtilførselen.

4 Trekk ut skuff 1.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

5 Når klipsene på materullene utvides ( ) 
i utover retning, fjernes de fra aksialen.

Tilleggsinformasjon

 z Hvis materullen ikke er synlig på grunn av mørke, 
åpne skuffens sidedeksel ("Fjerne papirstopp i 
nærheten av sidedekselet på den skuffen"(S.24)).

6 De to gjenværende papirmaterullene 
fjernes på samme måte ( , ).
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

7 Sett inn de nye materullene ( ) i 
aksialen og skyv den bestemt opp og 
inn.

8 De to gjenværende papirmaterullene 
settes inn på samme måte ( , ).

9 Kontroller at ingen av papirmaterullene 
mangler.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

10 Sett inn skuff 1.

11 Slå på hovedbryteren, trykk på 
strømbryteren og start skriveren.

12 Hjelp til med resirkuleringen av brukte 
papirmateruller. 

Tilleggsinformasjon

 z Når en brukt papirmaterull dessverre må kastes, 
legg den i en plastpose og sørg for å kaste den i 
henhold til lokale lover og regler for avfall.

Skifte ut papirmaterullene 
og skilleren i 
multifunksjonsskuffen
Det er tre typer papirmateruller.

 Midten er hvit

 Med drev

 Enden av midten er svart

Følgende deler som må forberedes: 
Papirmateruller 2 stk., skillerulle 1 stk., skiller 1 
stk.

1 Fjern armbåndsur, armbånd, osv.

2 Trykk og hold inne strømbryteren i ca. 
1 sekund for å slå av strømforsyningen.

3 Kontroller at operatørpanelet er 
helt skrudd av, og deretter skru av 
hovedstrømtilførselen.

Tilleggsinformasjon
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

4 Løft åpneren ( ), og åpne høyre 
sidedeksel. 5 Når klipsene på materullene utvides ( ) 

i utover retning, fjernes de fra aksialen.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

6 Løft del A, åpne klipsene i retningen vist 
på figuren og fjern papirmaterullene ( ). 7 Klem de to klipsene (to steder) og fjern 

separatoren ( ). Åpne del B og fjern 
skillerullene ( ).
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

8 Sett bestemt inn den nye skillerullen ( ) 
langs hakket og sett på separatoren ( ).

9 Sett inn de nye papirmaterullene ( ) 
og skyv dem bestemt opp og inn langs 
hakket.

10 Sett inn de nye materullene ( ) i 
aksialen og skyv den bestemt opp og 
inn mens de roteres

11 Kontroller at ingen av papirmaterullene 
mangler.

12 Lukk høyre sidedeksel.

13 Slå på hovedbryteren, trykk på 
strømbryteren og start skriveren.
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Erstatte forbruksmateriell og vedlikeholdsenheter

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

14 Hjelp til med resirkuleringen av brukte 
papirmateruller. 

Tilleggsinformasjon

 z Når en brukt papirmaterull dessverre må kastes, 
legg den i en plastpose og sørg for å kaste den i 
henhold til lokale lover og regler for avfall.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

 z Vedlikehold av enheten
Dette avsnittet forklarer rengjøringsmetodene av de forskjellige delene i enheten.

Rengjøre skriverens 
overflater

Følgende deler som må forberedes: Vann eller 
nøytralt vaskemiddel, myk og tørr klut, 2 stykker

Merk

 z Ikke bruk benzen eller tynner ettersom det kan skade 
plastdelene og belegget.

 z Kun bruk vann eller nøytralt vaskemiddel.

 z Det er ikke nødvendig å olje enheten. Ikke olje den.

1 Trykk og hold inne strømbryteren i ca. 
1 sekund for å slå av strømforsyningen.

2 Kontroller at operatørpanelet er 
helt skrudd av, og deretter skru av 
hovedstrømtilførselen.

3 Hell vann eller nøytralt vaskemiddel 
på en del av bomullskluten, klem ut 
overskytende væske og vask enheten. 

Fortsett med å tørke av med en annen 
tørr bomullsklut.

Rengjøre LED-hoder
Rengjør LED-hode når det er striper eller hvite 
flekker på utskriften, eller når bokstavene er 
uklare.

Rengjør LED-hode når det er vertikal hvit linje på 
utskriften, når bildene forsvinner vertikalt eller 
når kanten på bokstavene er uklar. Hvis LED-
hode er skittent, kan papirstopp oppstå.

Merk

 z Ikke bruk metylalkohol eller tynner. Det kan skade LED-
hodet.

 z Ikke utsett trommelenheten for direkte sollys eller skarpt 
lys (ca. 1500 lux eller mer). Skal ikke oppbevares i mer 
en 5 minutter i alminnelig rombelysning.

Følgende deler som må forberedes: Mykt 
tørkepapir

1 Trykk og hold inne strømbryteren i ca. 
1 sekund for å slå av strømforsyningen.

2 Kontroller at operatørpanelet er 
helt skrudd av, og deretter skru av 
hovedstrømtilførselen.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

3 Åpne frontdekselet.

4 Løft håndtaket (blått) forsiktig oppover 
og fjern lysmottakeren fra nedre side. 
Vær forsiktig slik at ikke hånden din 
berører trommelens nedre side (grønn 
sylinderdel).

Merk

 z Sørg for å ikke berøre eller skade trommelen.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

5 Fjern deponeringsboksen for toner fra 
skriveren. 6 Skyv den midtre spaken (blå) til høyre.

7 Roter belteenhetens venstre/høyre 
låsespake knapp (blå) til venstre og 
trekk låsespaken mot deg.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

8 Hold i håndtaket og trekk ut 
belteenheten, hold den venstre/
høyre merkede delen (blå) og fjern 
belteenheten.

6.6 kg

Merk

 z Ikke berør belteoverflaten eller skade beltet.

 z Fjerning av belteenheten utsetter alle bildetromlene 
for lys. For å unngå optisk forringelse av 
bildetromlene, bør de ikke etterlates åpen i mer enn 
5 minutter etter at belteenheten er fjernet.  
Hvis de etterlates slik i mer enn 5 minutter, lukk 
frontdekselet, eller fjern alle bildetromlene og lagre 
dem på et sikkert sted hvor de ikke er utsatt for 
direkte sollys eller lys fra lysstoffrør.

 z Pass på slik at ikke deponert toner søles når 
belteenheten fjernes.

 z Belteenheter som du har fjernet, må aldri plasseres 
i en vertikal retning.

9 Tørk forsiktig overflaten på LED-hodet 
med mykt tørkepapir.

Merk

 z Midler slik som metylalkohol og tynner vil skade 
LED-hodet. Ikke bruk dem.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

10 Sett belteenheten i skriveren og skyv 
den bestemt inn.

11 Hev belteenhetens venstre/høyre 
låsespake, roter låsespakens knapp 
(blå) mot høyre og lås den.

12 Skyv den midtre spaken (blå) tilbake til 
venstre.

13 Sett deponeringsboksen for toner i 
skriveren.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

14 Still inn bildetrommelen og merkelappen 
med pil (rød), sett forsiktig inn i sporet 
og deretter skyv bestemt på plass. 
Vær forsiktig slik at du ikke berører 
lysmottakeren (grønn) med hendene.

Merk

 z Sørg for å ikke berøre eller skade trommelen.

15 Alle bildetromlene installeres på samme 
måte.

16 Lukk frontdekselet.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Rengjøre materuller
Når papirstopp skjer ofte, rengjør 
papirmaterullene.

Følgende deler som må forberedes: Myk 
bomullsklut dyppet i vann

Rengjøre papirmateruller i 
skuff 1-5
Eksempel) Ved rengjøring av papirmaterullen i 
skuff 1

1 Fjern armbåndsur, armbånd, osv.

2 Trykk og hold inne strømbryteren i ca. 
1 sekund for å slå av strømforsyningen.

3 Kontroller at operatørpanelet er 
helt skrudd av, og deretter skru av 
hovedstrømtilførselen.

4 Trekk ut skuff 1.

5 Tørk av skitt på papirmaterullene (3 
steder) med den fuktige, myke kluten.

Tilleggsinformasjon

 z Når det er vanskelig å tørke, åpne skuffens 
sidedeksel og rengjør den fra den siden.

6 Sett inn skuff 1.

7 Slå på hovedbryteren, trykk på 
strømbryteren og start skriveren.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Rengjøre papirmaterullene i 
multifunksjonsskuffen

1 Trykk og hold inne strømbryteren i ca. 1 
sekund for å slå av strømforsyningen.

2 Kontroller at operatørpanelet er 
helt skrudd av, og deretter skru av 
hovedstrømtilførselen.

3 Løft åpneren ( ), og åpne høyre 
sidedeksel.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

4 Når klipsene på materullene utvides ( ) 
i utover retning, fjernes de fra aksialen.

5 Tørk av skitt på papirmaterullene ( ) 
med den fuktige, myke kluten.

6 Løft del A.

7 Tørk av skitt på papirmaterullene (2 
steder) og på skilleren med den fuktige, 
myke kluten.

8 Sett inn materullene ( ) i aksialen og 
skyv de bestemt opp og inn mens de 
roteres.

9 Lukk høyre sidedeksel.

10 Slå på hovedbryteren, trykk på 
strømbryteren og start skriveren.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Rengjøre 
overføringsrulleenheten 
og papiroverføringsbanen

Hvis fremre eller bakre side av 
papirformat for utskrift ofte blir skittent, 
rengjør overføringsrulleenheten og 
papiroverføringsbanen.

Regelmessig rengjøring forhindrer skitt og 
flekker. 

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke berører svampen 
på overføringsrulleenheten eller skader 
overføringsrulleenheten.

 z Ikke bruk vann eller midler slik som nøytralt vaskemiddel 
og metylalkohol. Det kan skade overføringsrulleenheten.

Forbered et mykt tørkepapir.

1 Trykk og hold inne strømbryteren i ca. ett 
sekund for å slå av strømmen.

2 Kontroller at kontrollpanelet har blitt 
skrudd av og deretter slå av strømmen.

3 Løft åpneren ( ) på utgangsenheten og 
trekk den ut.

4 Løft låsespake (blå) på 
varmeenheten.

FORSIKTIG
Risiko for 

brannskader.

Ikke berør varmeenheten. Den er varm.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

5 Fjern varmeenheten ved å holde den i 
håndtaket med hendene.

6 Løft låsespakene (blå) på begge ender 
av overføringsrulleenheten.

7 Fjern overføringsrulleenheten ved å 
holde den i den merkede delen (blå).

8 Tørk skitt av papiroverføringsbanen 
med et mykt tørkepapir.

9 Tørk skitt av overføringsrulleenheten 
med et mykt tørkepapir.

Merk

 z Vær forsiktig slik at du ikke berører svampen 
på overføringsrulleenheten eller skader 
overføringsrulleenheten.

10 Sett overføringsrulleenheten i 
utgangsenheten.

 z Ikke berør svampen på overføringsrulleenheten.

Merk

Merk
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

11 Trykk ned låsespakene (blå) på begge 
ender.

12 Sett varmeenheten til merket posisjon 
på utgangsenheten ved å holde den 
med hendene dine.

13 Trykk ned låsespaken (blå) på 
varmeenheten.

14 Sett utgangsenheten tilbake i skriveren.
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Vedlikehold av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

Rengjøring av klemmerullen
Hvis det er fremmede elementer på 
klemmerullen, fjern skitten med en myk klut 
eller tørkepapir.

Klistret fremmed materiale kan enkelt fjernes 
hvis den rengjøres etter utskrift.
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Transport og flytting av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

 z Transport og flytting av enheten
Dette avsnittet beskriver transport og flytting av enheten.

Når enheten flyttes

FORSIKTIG Risiko for skader.

Skriveren veier ca. 98 kg* for modellene C911/
C931/ES9411/ES9431/Pro9431 og ca. 111 Kg* 
for modell C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/
Pro9542. Sørg for at det er minst 4 personer 
tilstede ved løfting av enheten.

*: Inkluderer forbruksmateriell slik som bildetrommel og 
tonerpatron, osv.

1 Trykk og hold inne bryteren i ca. 1 
sek. Kontroller at operatørpanelet 
er helt slått av etterpå. Deretter 
slå av hovedbryteren ved å trekke 
hovedbryteren til AV (O).

2 Fjern alle kablene.

 z Strømledning og jordkabel

 z LAN-kabel/USB-kabel

3 Fjern papir fra skuffen.

4 Vær 4 personer og løft enheten før den 
flyttes til det nye stedet.

Transportere enheten

FORSIKTIG Risiko for skader.

Skriveren veier ca. 98 kg* for modellene C911/
C931/ES9411/ES9431/Pro9431 og ca. 111 Kg* 
for modell C941/C942/ES9541/ES9542/Pro9541/
Pro9542. Sørg for at det er minst 4 personer 
tilstede ved løfting av enheten.

*: Inkluderer forbruksmateriell slik som bildetrommel og 
tonerpatron, osv.

Merk

 z Håndter bildetromlene (grønne deler) med forsiktighet 
ettersom de kan lett bli skadet.

 z Ikke utsett trommelenheten for direkte sollys eller skarpt 
lys (ca. 1500 lux eller mer). Skal ikke oppbevares i mer 
en 5 minutter i alminnelig rombelysning.

1 Trykk og hold inne bryteren i ca. 1 
sek. Kontroller at operatørpanelet 
er helt slått av etterpå. Deretter 
slå av hovedbryteren ved å trekke 
hovedbryteren til AV (O).

2 Fjern alle kablene.

 z Strømledning og jordkabel

 z LAN-kabel/USB-kabel

3 Fjern papir fra skuffen.

4 Fjern alle tonerpatroner.
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Transport og flytting av enheten

Indeks
Feilsøking

1

2

Vedlikehold

5 Kontroller tonerpatronens sensorspaker 
(fire spaker for C911/C931/ES9411/
ES9431/Pro9431 og fire spaker for 
C941/ES9541/Pro9541).

6 Hev tonerpatronens sensorspaker.

7 Sett teip på for å holde tonerpatronens 
spake i hevet posisjon.

8 Gjenta trinn 5 og 6 for alle tonerpatron 
sensorspaker.

9 Lukk dekselet for den nye toneren.

10 Vær 4 personer og løft enheten, plasser 
den i pakningen og fikser skriveren.

11 Den kan nå transporteres.

Merk

 z Etter at skriveren har blitt installert igjen, fjern teip som 
har blitt satt på tonerpatronen sensorspaker.
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Feilsøking

1
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