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pparaat in gebruik neemt. Houd de handleiding bij de hand als naslagwerk. Lees de
ebruik neemt. Zo weet u zeker dat u het apparaat veilig en op de juiste wijze gebruikt.



Inleiding

Deze handleiding bevat gedetailleerde instructies en informatie over de werking en het gebruik van het
apparaat. Lees voor uw eigen veiligheid en gebruiksgemak deze handleiding zorgvuldig door voordat
u het apparaat in gebruik neemt. Houd de handleiding bij de hand als naslagwerk.

Belangrijk

De inhoud van deze handleiding kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. In geen geval is
de fabrikant aansprakelijk voor directe, indirecte, specifieke of incidentele schade ten gevolge van of
voortvloeiend uit de bediening of het gebruik van het apparaat.

U mag geen items kopiëren of afdrukken waarvan de reproductie volgens de wet verboden is.

Het volgende mag over het algemeen volgens de wet niet worden gekopieerd of afgedrukt:

bankbiljetten, belastingzegels, obligaties, aandeelbewijzen, bankcheques, cheques, rijbewijzen.

De bovenstaande lijst dient enkel als leidraad en is niet alomvattend. We aanvaarden geen verantwoor-
delijkheid voor de volledigheid of juistheid van deze lijst. Als u vragen hebt over de wettigheid van het
kopiëren of afdrukken van bepaalde zaken, raadpleeg dan uw juridisch adviseur.

Opmerkingen:

Sommige afbeeldingen in deze handleiding tonen een enigszins andere versie van het apparaat.

Bepaalde opties zijn niet beschikbaar in sommige landen. Neem voor details hierover contact op met
uw plaatselijke leverancier.

In deze handleiding worden afmetingen op twee manieren genoteerd. Houd u voor dit apparaat aan de
metrische notatie.

Voor een goede afdrukkwaliteit wordt het gebruik van de toner van de leverancier van het product aan-
bevolen.

De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of onkosten als gevolg van het ge-
bruik van niet door de leverancier geleverde onderdelen in de kantoorproducten. 

Stroomtoevoer

220 – 240V, 50/60Hz, 1,3A of meer

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer met een als boven omschreven stroombron is verbonden.
Voor nadere bijzonderheden over de stroombron, zie Pag.79 “Stroomtoevoer”.
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Veiligheidsinformatie

Tijdens het gebruik van dit apparaat moet u altijd de onderstaande voorzorgs-
maatregelen met betrekking tot de veiligheid in acht nemen.

Veiligheid tijdens bediening

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: 

R WAARSCHUWING:

 

R WAARSCHUWING:
Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de 
dood tot gevolg kan hebben als de instructies niet worden opge-
volgd.

R VOORZICHTIG:
Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die licht/tamelijk ernstig letsel 
of schade tot gevolg kan hebben als de instructies niet worden opge-
volgd.

• Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt of breekt. Breng 
geen wijzigingen aan het snoer aan. Plaats geen zware objecten op het 
snoer. Trek niet te hard aan het snoer en buig het niet meer dan nodig. 
Al deze handelingen kunnen elektrische schokken of brand tot gevolg 
hebben.

• Haal de stekker uit het stopcontact als het netsnoer of de stekker be-
gint te rafelen of anderszins beschadigd is. Trek hierbij aan de stekker, 
niet aan het snoer.

• Verwijder alleen kleppen of schroeven als dit in de gebruiksaanwijzing 
wordt aangegeven. Anders kunnen zich gevaarlijke elektrische schok-
ken voordoen.

• Schakel in de volgende situaties de stroom uit en haal de stekker uit 
het stopcontact (trek hierbij aan de stekker, niet aan het netsnoer):
• U hebt vloeistof op het apparaat gemorst.
• U vermoedt dat het apparaat moet worden onderhouden of gerepa-

reerd.
• De externe behuizing van het apparaat is beschadigd.

• Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen 
en spuitbussen. Hierdoor kan brand ontstaan of kunnen zich elektri-
sche schokken voordoen.

• Steek de stekker van het netsnoer direct in een stopcontact. Gebruik 
nooit een verlengsnoer.

• Sluit het apparaat alleen aan op de stroombron die in deze gebruiks-
aanwijzing wordt vermeld.

• U kunt het apparaat inleveren bij een goedgekeurde vertegenwoordi-
ger of erkend inzamelingspunt.
1
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R VOORZICHTIG:

 
• Fixeer de zwenkwielen van het apparaat nadat u het hebt verplaatst. Anders 

kan het apparaat onverwachts verplaatsen of omvallen, wat letsel tot gevolg 
kan hebben.

• Wanneer u het apparaat in een gesloten ruimte hebt geplaatst, moet u voor 
een continue luchtstroom zorgen.

• Houd het apparaat vocht- en stofvrij. In een vochtige, stoffige omgeving kan 
brand ontstaan of kunnen zich elektrische schokken voordoen.

• Bescherm het apparaat tegen vocht en nat weer, zoals regen en sneeuw.

• Plaats het apparaat niet op een instabiel of schuin oppervlak. Als het appa-
raat omvalt, kan dit letsel tot gevolg hebben.

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Zorg 
er bij het verplaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet klem kan 
komen te zitten onder het apparaat.

• Trek bij het loskoppelen van het apparaat van de stroombron altijd aan de 
stekker, nooit aan het netsnoer.

• Zorg ervoor dat er geen paperclips, nietjes of andere kleine, metalen objec-
ten in het apparaat kunnen vallen.

• Om milieutechnische redenen mogen dit apparaat en de bijbehorende weg-
werpproducten niet worden meegegeven met het huisvuil. U kunt het appa-
raat en bijbehorende wegwerpproducten inleveren bij een goedgekeurde 
vertegenwoordiger.

• Bevestig wanneer u een gebruikte inkthouder weggooit de dop weer op de 
houder om te voorkomen dat er inkt lekt.

• Zorg dat er geen inkt op uw kleding lekt wanneer u een inkthouder vervangt. 
Inktvlekken op kleding zijn moeilijk te verwijderen.

• Pas op voor scherpe randen als u uw handen in het apparaat steekt om 
vastgelopen papier of masters te verwijderen.

• Als er inkt in uw ogen komt, moet u dit direct afspoelen onder stromend wa-
ter. Raadpleeg bij andere symptomen een arts.

• Houd inkt en de verpakking van inkt buiten bereik van kinderen.

• Bij doorslikken van inkt moet u met een sterke zoutoplossing braken opwek-
ken. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

• Als uw huid in contact komt met inkt, moet u deze grondig wassen met water 
en zeep.

• Raak tijdens het afdrukken niet de riem aan het einde van de papieropvang-
bak of de taakscheider aan. Dit kan verwondingen veroorzaken.

• Onze producten moeten voldoen aan hoge eisen ten aanzien van kwaliteit 
en functionaliteit. Daarom bevelen wij aan dat u alleen de verbruiksproduc-
ten gebruikt die door goedgekeurde vertegenwoordigers worden geleverd.



Gebruikersinformatie over elektrische & 
Elektronische apparaten 

Gebruikers in de EU, Zwitserland en Noorwegen

Onze producten bevatten hoogwaardige onderdelen en zijn ontworpen om re-
cycling te vereenvoudigen.
Onze producten of productverpakkingen zijn gemarkeerd met het onderstaande
symbool. 

Dit symbool geeft aan dat het product niet thuishoort bij het gewone huishou-
delijke afval. Het moet apart worden afgevoerd via de juiste inlever- en inzame-
lingspunten die beschikbaar zijn. Door deze aanwijzingen op te volgen, zorgt u
ervoor dat het product op de juiste wijze wordt behandeld en helpt u de moge-
lijke nadelige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid terug te brengen,
die zouden kunnen ontstaan als gevolg van een onjuiste afvoer van het apparaat.
De recycling van producten helpt natuurlijke bronnen te behouden en het milieu
te beschermen.
Voor gedetailleerdere informatie over inzamelings- en recyclingsystemen voor
dit product wordt u verzocht contact op te nemen met de winkel waar u het ap-
paraat hebt gekocht, de plaatselijke dealer of de sales-/serviceafdeling.

Alle andere gebruikers

Als u dit apparaat wilt weggooien, wordt u gevraagd contact op te nemen met
de lokale instanties, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht, de plaatselijke
vertegenwoordiger of de sales-/serviceafdeling.
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ENERGY STAR-programma

❖ ENERGY STAR® Programmavereisten voor Beeldverwerkingsapparatuur

Dit bedrijf neemt deel aan het ENERGY STAR®-pro-
gramma.

Dit apparaat voldoet aan de regels die zijn vastgelegd 
door het ENERGY STAR®-programma.

De vereisten van het ENERGY STAR®-programma aangaande beeldverwerkingsapparatuur 
zijn bedoeld om energie te besparen door computers en andere kantoorapparatuur te promoten 
die efficiënt met energie omgaan.

Het programma ondersteunt de ontwikkeling en verspreiding van producten met energiebe-
sparende functies.

Het is een open programma, waaraan fabrikanten vrijwillig deelnemen.

Het is vooral bedoeld voor computers, beeldschermen, printers, faxapparaten, kopieerappara-
ten, scanners en digitale kopieermachines. De normen en de logo`s van Energy Star zijn overal 
ter wereld uniform.



Gebruik van deze handleiding

Symbolen

In deze handleiding worden de onderstaande symbolen gebruikt:

R WAARSCHUWING:
Dit symbool geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die zou kunnen leiden
tot een dodelijk ongeluk of zware verwondingen als het apparaat verkeerd
wordt gebruikt en wanneer de bij dit symbool beschreven instructies niet wor-
den opgevolgd. Lees alle instructies die staan vermeld in de sectie Veiligheids-
voorschriften.

R VOORZICHTIG:
Dit symbool geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die zou kunnen leiden
tot lichte of gemiddelde verwondingen of schade aan eigendommen zonder li-
chamelijk letsel als het apparaat verkeerd wordt gebruikt en de bij dit symbool
beschreven instructies niet worden opgevolgd. Lees alle instructies die staan
vermeld in de sectie Veiligheidsvoorschriften.
* De bovenstaande opmerkingen zijn voor uw eigen veiligheid.

Belangrijk
Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd kan papier vastlopen, originelen be-
schadigd raken of gegevens verloren gaan. Zorg ervoor dat u deze hebt gelezen.

Voorbereiding
Dit symbool geeft de voorkennis of voorbereidingen aan die nodig zijn voor de
bediening.

Opmerking
Met dit symbool worden voorzorgsmaatregelen voor gebruik aangegeven of ac-
ties die moeten worden ondernomen wanneer een onjuiste handeling is uitge-
voerd.

Beperking
Dit symbool geeft numerieke beperkingen aan of combinaties van functies die
niet kunnen worden gebruikt, of situaties waarin een bepaalde functie niet kan
worden gebruikt.

Verwijzing
Dit symbool geeft een verwijzing aan.

[ ]
Toetsen op het display van het apparaat.

{ }
Plastic toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat.
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Wat u met dit apparaat kunt doen

Hieronder vindt u een kort overzicht van de functies van het apparaat. Het over-
zicht bevat tevens een verwijzing naar waar u in deze handleiding meer infor-
matie kunt vinden over de betreffende functie.

❖ Standaardafdrukken
Zie Pag.18 “Standaardafdrukken”.

❖ De afdrukpositie aanpassen
Zie Pag.21 “De afdrukpositie aanpassen”.

❖ Afdrukdensiteit aanpassen
Zie Pag.24 “De afdrukdensiteit aanpassen”.

❖ De afdruksnelheid aanpassen
Zie Pag.25 “Afdruksnelheid aanpassen”.

❖ Verkleinen en vergroten met behulp van vaste factoren
Zie Pag.28 “Vergroot/Verklein vast—Verkleinen en vergroten met behulp
van vaste factoren”.

❖ Afdrukken maken op dik of dun papier
Zie Pag.30 “Afdrukken op verschillende soorten papierdikten”.

❖ Het type origineel kiezen
Zie Pag.32 “Het type origineel kiezen”.

❖ Tegelijkertijd afdrukken van meerdere originelen
Zie Pag.34 “Automatische cyclus—Masters verwerken en afdrukken maken
in één stap”.

GRREDU0E

GRENLA0E



❖ Originelen combineren op één afdruk
Zie Pag.35 “Combineren—twee originelen combineren op één afdruk”.

❖ Kleurenafdrukken maken
Zie Pag.39 “Kleurenafdrukken maken”.

❖ Afdrukken in twee kleuren
Zie Pag.41 “Afdrukken in twee kleuren”.

ZCTX040E
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Buitenkant van het apparaat

1. Voorklep
Geeft toegang tot het binnenste van het
apparaat.

2. Origineleninvoertafel
Het gescande origineel wordt hier afgele-
verd.

3. Bedieningspaneel
Hier bevinden zich de bedieningstoetsen
en indicators. Zie Pag.10 “Bedieningspa-
neel”.

4. Klep van de documentinvoer
Open deze Klep om de documentinvoer
te reinigen.

5. Rechterklep
Open deze om de masterrol te vervangen
of masterstoringen op te heffen.

6. Drukhendel van de papierinvoerrol
Hiermee stelt u de contactdruk van de
papierinvoerrol in, overeenkomstig de
dikte van het papier.

7. Papierinvoertafel
Plaats papier op deze tafel om af te druk-
ken.

8. Zijplaten van de papierinvoer
Gebruik deze om te voorkomen dat het
papier scheef loopt.

9. Vergrendelingsgrepen van zijpla-
ten papierinvoer
Gebruik deze voor het vergrendelen of
ontgrendelen van de zijplaten van de pa-
pierinvoer.

10. Scheidingsdrukhendel
Gebruik deze om dubbele invoer te voor-
komen.

11. Aanpashendel voor papierin-
voertafel
Met deze hendel kunt u de papierin-
voertafel omhoog of omlaag bewegen.

BAQ010S



Binnenkant van het apparaat

1. Documentinvoereenheid
Plaats de originelen één voor één in de
documentinvoereenheid.

2. Hoofdschakelaar
Druk de schakelaar in om het apparaat
aan of uit te zetten.

3. Masteruitvoerbak
Gebruikte masters worden hier bewaard.

4. Zijplaten papieropvang
Deze platen leggen het papier op de pa-
pieropvangbak gelijk.

5. Eindplaat van de papieropvang
Deze plaat legt de bovenkant van de af-
drukken gelijk.

6. Papieropvangbak
Afdrukken komen hier terecht.

7. Drumeenheid
De master zit rond deze eenheid gewik-
keld.

8. Vergrendelingsgreep inkthouder
Ontgrendel deze greep en trek de
inkthouder naar buiten.

9. Vergrendelingshendel van de
drumeenheid
Omhoog brengen om te ontgrendelen en
de drumeenheid eruit te halen.

10. Inkthouder
Plaats de inktcartridge in deze houder.

BQA011S
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Bedieningspaneel

Toetsen

1. Toets {Beelddichtheid}
Druk op deze knop als u afdrukken lich-
ter of donkerder wilt maken. Zie Pag.24
“De afdrukdensiteit aanpassen”.

2. Toets {Type origineel}
Druk op deze toets om de modus Tekst,
Foto of Tekst/Foto te selecteren. Zie
Pag.32 “Het type origineel kiezen”.

3. {Instellingen verwijderen/herstellen}-
toets
• Wisfunctie

Druk op deze toets als u reeds inge-
voerde instellingen wilt wissen.

• Recovery (herstel)
Druk op deze toets om na het ophef-
fen van een papierstoring de foutindi-
caties te resetten. Zie Pag.53 “x
Papierstoringen oplossen”.

4. {Auto Cycle}-toets
Druk op deze toets om de master te ver-
werken en automatisch af te drukken. Zie
Pag.34 “Automatische cyclus—Masters
verwerken en afdrukken maken in één
stap”.

5. {Test}-toets
Druk op deze knop om proefafdrukken
te maken.

6. {Vergroten/Verkleinen}-toets
Druk op deze toets om de afdruk te ver-
groten of te verkleinen. Zie Pag.28 “Ver-
groot/Verklein vast—Verkleinen en
vergroten met behulp van vaste facto-
ren”.

7. {Combineren}-toets
Druk op deze toets als u originelen wilt
combineren op één afdruk. Zie Pag.35
“Combineren—twee originelen combi-
neren op één afdruk”.

8. {Beeldpositie}-toets
Druk op deze toets om de afdruk voor-
waarts of achterwaarts te verplaatsen.
Zie Pag.21 “De afdrukpositie aanpas-
sen”.

9. {Snelheid}-toets
Druk op deze toets om een hoge of lage
afdruksnelheid te selecteren. Zie Pag.25
“Afdruksnelheid aanpassen”.

BQA001S



10. Cijfertoetsen
Druk hierop om het gewenste aantal af-
drukken en gegevens voor geselecteerde
modi in te voeren.

11. {q}-toets
Druk op deze toets als u gegevens voor
de geselecteerde modi wilt invoeren.

12. {Wis/Stop}-toets
Druk op deze toets om een ingevoerd
nummer te wissen of om het afdrukken
te stoppen. 

13. {Start afdrukken}-toets
Druk op deze toets om af te drukken.

14. {Master Maken}-toets
Druk op deze toets om een master te ma-
ken.

Indicators

1. Vergrotings-indicators
Tonen de vergrotingsfactor die is geselec-
teerd. Zie Pag.28 “Vergroot/Verklein
vast—Verkleinen en vergroten met be-
hulp van vaste factoren”.

2. Indicatielampjesvan het apparaat
Tonen met de x-indicator het vastgelo-
pen gebied. Zie Pag.53 “x Papierstorin-
gen oplossen”.
Tonen met de M-indicator de klep/een-
heid die is geopend. Zie Pag.65 “Wan-
neer de indicator Open klep/Eenheid
(M) brandt”.

AQP002S
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3. Fout- indicatielampjes
Tonen fouten en apparaatstatus.
j: Indicator Inkt toevoegen
Zie Pag.46 “Als de indicator Inkt toevoe-
gen (j) gaat branden”.
C: Indicator Masteropvangbak
Zie Pag.49 “De masterrol vervangen”.
k: Indicator Masteruitvoer
Zie Pag.67 “Wanneer de indicator Mas-
teruitvoer (k) brandt”.
M: Indicator Open klep/Eenheid
Zie Pag.65 “Wanneer de indicator Open
klep/Eenheid (M) brandt”.
x: Indicator papierstoring
Zie Pag.53 “x Papierstoringen oplos-
sen”.
B: Indicator Papier plaatsen
Zie Pag.43 “Papier plaatsen in de papie-
rinvoertafel”.

4. Teller
Geeft het ingevoerde aantal afdrukken
weer. Tijdens het afdrukken geeft deze
indicator het nog af te drukken aantal
weer.

5. Snelheid-indicators 
Toont de geselecteerde afdruksnelheid.



1. Werking
Afdrukpapier

De volgende soorten afdrukpapier worden niet aanbevolen voor dit apparaat.
• Papier kleiner dan 90 mm × 140 mm, 3,6" × 5,6"
• Papier groter dan 275 mm × 395 mm, 10,8" × 15,6"
• Papier zwaarder dan 127,9 g/m2, 34,0 lb
• Papier lichter dan 35 g/m2, 9,3 lb
• Grof gesneden papier
• Papier van verschillende diktes in dezelfde stapel
• Gekreukeld of gekruld papier
• Dun, slap papier
Haal krullen uit het papier voordat u het in het apparaat plaatst. Als u het opge-
krulde papier niet glad kunt krijgen, leg het dan met de opgekrulde kant naar
beneden. Anders kan het papier zich om de drum wikkelen of komen er vlekken
op.
Berg het papier op een plaats op waar het niet gaat krullen en geen vocht kan
absorberen. Gebruik papier zo snel mogelijk nadat het is uitgepakt.
Gebruik alleen papier waarvan de bovenkant twee rechte hoeken heeft, zoals
hieronder getoond.

Opmerking
❒ U kunt papier gebruiken met een dikte van 35 - 127,9 g/m2. Gewoon papier

van 52,5 - 81,5 g/m2 wordt aanbevolen.
❒ Er kunnen standaard ongeveer 500 vellen met een dikte van 75 g/m2 in de pa-

pierinvoerlade worden geplaatst. Dit aantal is afhankelijk van de dikte van
het papier. Over het algemeen moet u het papier plaatsen op een hoogte van
minder dan 55 mm.

❒ Papier met een lengte 90 - 275 mm en een breedte van 140 - 395 mm kan in de
papierinvoerlade worden geplaatst. 

GRPRIN0E
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❒ De volgende soorten papier worden niet aanbevolen voor dit apparaat.
• Grof gesneden papier
• Papier van verschillende diktes en soorten in dezelfde stapel
• Gekruld of gegolfd papier. Gebruik papier met minder dan 5 mm krulling

en 3 mm grote golven.
• Papier met structuur geladen met de richting van de structuur loodrecht

op de invoerrichting
❒ Wanneer er papierstoringen ontstaan, kunt u proberen af te drukken met een

lagere afdruksnelheid.



Originelen

1

Originelen

Opmerking
❒ De volgende originelen kunnen in de documentinvoereenheid worden inge-

voerd:
• Maximum formaat: 275 × 395 mm, 10,8" × 15,6"
• Minimum formaat: 90 × 140 mm, 3,6" × 5,6"
• Maximum gewicht: 127,9 g/m2, 34,0 lb
• Minimum gewicht: 40,7 g/m2, 10,8 lb

❒ Originelen met vette letters of effen afbeeldingen langs de randen kunnen lei-
den tot afdrukken met vlekkerige randen. Plaats in dit geval de breedste mar-
ge eerst of verhoog de afdruksnelheid.

❒ De eerste 5 mm, 0,2" van de bovenrand kan niet worden afgedrukt. Let erop
dat de marge aan de bovenrand ten minste 5 mm, 0,2" bedraagt.

❒ a: 5 mm, 0,2"

Origineel Afdruk

a

15
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Voorbereidingen voor het afdrukken

Papier plaatsen

A Duw de aanpashendel voor de pa-
pierinvoertafel omlaag.

BMaak de vergrendelingsgrepen
van de zijplaten van de papierin-
voer los en stel de zijplaten cor-
r ec t  i n  v o o r  h e t  g e b r u i k t e
papierformaat.

1: Vergrendelingsgrepen van de
zijplaten van de papierinvoertafel

C Plaats het papier op de papierin-
voertafel.

Opmerking
❒ Haal de krul uit het papier voor-

dat u het in het apparaat plaatst.
Als dat niet mogelijk is, plaats
het papier dan met de opgekrul-
de zijde omlaag, zoals getoond.



Voorbereidingen voor het afdrukken

1

D Controleer of de zijplaten van de
papierinvoer licht contact maken
met het papier. Duw de vergren-
delingsgrepen terug naar hun
oorspronkelijke posities.

E Schuif de aanpashendel voor de
papierinvoertafel naar de papie-
rinvoerpositie.

Opmerking
❒ Voordat u met afdrukken be-

gint moet de papierinvoertafel
op de invoerpositie ingesteld
zijn. Dit is nodig om papiersto-
ringen te voorkomen.

De papieropvangbak 
voorbereiden

A Stel de zijplaten van de papierop-
vangbak in op het gebruikte pa-
pierformaat.

B Stel de eindplaat van de papier-
opvangbak in op het gebruikte
papierformaat.

C Schakel de hoofdschakelaar in.
17
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Standaardafdrukken

-Afdrukken
In deze handleiding wordt het woord
“Afdrukken” gebruikt in tegenstel-
ling tot “Kopiëren” om het onder-
sche id  aan  te  geven  tussen de
procedure waarmee dit apparaat af-
drukken maakt, en de procedure die
een standaard kopieerapparaat volgt.
Een standaard kopieerapparaat scant
het origineel in voor elke gemaakte
kopieënset. Dit apparaat scant echter
uw origineel slechts eenmaal in en
maakt vervolgens meerdere afdruk-
ken van deze master.
In dit hoofdstuk worden de basisaf-
drukhandelingen beschreven waar-
toe uw apparaat in staat is.

A Plaats het origineel met de be-
drukte zijde omlaag in de docu-
mentinvoereenheid.  Stel  de
origineelzijgeleiders af op het
formaat van het origineel.

Opmerking
❒ U kunt slechts één origineel te-

gelijkertijd plaatsen.

B Druk op de {Master Maken}-toets.

Er wordt een proefafdruk ge-
maakt.

C Druk op de {Test}-toets en contro-
leer de afdrukdichtheid en de po-
sitie van de afbeelding op de
testafdruk.

Opmerking
❒ Als de positie van de afbeelding

niet helemaal juist is, kunt u
deze aanpassen met behulp van
de {Beeldpositie}-toetsen. Zie
Pag.21 “De afdrukpositie aan-
passen”.

❒ Als de afdrukdichtheid te don-
ker of te licht is, kunt u deze
aanpassen met behulp van de
{Beelddichtheid}-toets.  Zie
Pag.24 “De afdrukdensiteit aan-
passen”.

AQP003S

AQP004S
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D Voer het aantal benodigde af-
drukken in met behulp van de cij-
fertoetsen.

Opmerking
❒ U kunt per keer maximaal 9999

afdrukken invoeren.
❒ Als u het ingevoerde aantal wilt

wijzigen, druk dan op de toets
{Wis/Stop} en voer het nieuwe
aantal in.

E Druk op de {Start afdrukken}-toets.

Opmerking
❒ Nadat het afdrukken is vol-

tooid, wordt automatisch het-
zelfde aantal afdrukken voor de
volgende taak ingesteld.

❒ Als u het apparaat wilt stopzet-
ten tijdens een langere afdruk-
s e ss i e ,  d ru k  d a n  o p  d e
{Wis/Stop}-toets.

❒ Om na het afdrukken terug te
keren naar de uitgangspositie,
drukt u op de {Instellingen verwij-
deren/herstellen}-toets.

AQP005S

AQP006S
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Na het afdrukken

A Breng de papierinvoertafel om-
laag en verwijder het papier uit
de papierinvoerlade.

B Verwijder de afdrukken uit de
papieropvangbak.

C Schakel de hoofdschakelaar uit.



De afdrukpositie aanpassen
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De afdrukpositie aanpassen

Nadat een master is gemaakt, kunt u
de afdrukpositie naar wens aanpas-
sen. Dit kan op twee manieren wor-
den gedaan:

❖ De afdrukpositie voor- of achteruit
verschuiven
Stel de afdrukpositie in met behulp
van de {Image Position}-toetsen.

❖ De afdrukpositie naar rechts of naar
links verschuiven
Stel de afdrukpositie in door het
papier in de papierinvoertafel te
verschuiven.

De afdrukpositie voor- of 
achterwaarts verschuiven

* Invoerrichting van het papier

A Druk op de linker-{Beeldpositie}-
toets om de afdruk naar voren te
verplaatsen. Druk op de rechter-
toets om de afdruk naar achteren
te verplaatsen.

Opmerking
❒ Wanneer u de afbeelding voor-

uit verplaatst, dient u een marge
van 5 mm, 0,2", aan de boven-
kant te laten. Zonder deze mar-
ge kan het papier zich om de
drum rollen en een papiersto-
ring veroorzaken.

❒ Met de rechter- of linker-{Beeld-
positie}-toets verschuift de af-
beelding circa 1 mm, 0,04" elke
keer als ze worden ingedrukt.
De indicator geeft alleen een
verandering weer als de positie
van de afbeelding ongeveer 5
mm, 0,2" is verschoven.

GRFORW0E
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B Druk op de {Test}-toets om de po-
sitie van de afdruk te controleren.

De afdrukpositie naar rechts of 
naar links verschuiven

* Invoerrichting van het papier

A Duw de aanpashendel voor de pa-
pierinvoertafel omlaag en ont-
grendel  de zijplaten van de
papierinvoer.

❖ De afbeelding naar rechts verplaat-
sen
Verschuif het papier in de rich-
ting van de voorkant van het
apparaat.

❖ De afbeelding naar links verplaat-
sen
Verschuif het papier in de rich-
ting van de achterzijde van het
apparaat.

Opmerking
❒ De afdrukpositie kan in beide

richtingen maximaal circa 10
mm, 0,4" worden verplaatst. 

B Vergrendel de zijplaten van de
papieropvangbak en duw de aan-
pashendel voor de papierinvoert-
a f e l  t e r u g  n aa r  d e
papierinvoerpositie.

AQP004S
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C Druk op de {Test}-toets om de po-
sitie van de afdruk te controleren.

AQP004S
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De afdrukdensiteit aanpassen

U kunt de afdrukdichtheid naar wens
aanpassen. Dit kan op twee manieren
worden gedaan:

❖ Voordat u een master maakt
De afdrukdensiteit aanpassen met
behulp van de {Beelddichtheid}-
toets.

❖ Nadat u een master hebt gemaakt
Pas de afdrukdensiteit aan met be-
hulp van de {Snelheid}-toets.

Voordat u een master maakt

A Druk op de {Beelddichtheid}-toets
en daarna op de {Master maken}-
toets.

Opmerking
❒ Naast de modi Normaal, Don-

kerder en Lichter kunt u ook de
modus Tint selecteren om ras-
terafdrukken te maken. Wan-
neer  de  indica tor  voor  de
modus Lichter knippert, is de
modus Tint geselecteerd.

Nadat u een master hebt 
gemaakt

A Druk op de {Snelheid}-toets om de
afdruksnelheid te verlagen. Om
de afdruksnelheid weer te verho-
gen, drukt u nogmaals op de toets.

Opmerking
❒ Hoe hoger de afdruksnelheid,

des te lichter de afdrukdicht-
heid. Voor donkerdere afdruk-
ken dient u de afdruksnelheid
te verlagen.

BQA004S

BQA005S
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Afdruksnelheid aanpassen

Druk op de {Snelheid}-toets om de
snelheid van het apparaat aan te pas-
sen aan de afdrukdichtheid en het af-
drukpapier.

A Druk op de {Snelheid}-toets om de
afdruksnelheid te selecteren.

Opmerking
❒ De volgende snelheden zijn mo-

gelijk:
• Snel:

90 vel/minuut
• Langzaam:

60 vel/minuut
❒ De standaardinstelling is 90

vel/minuut.
❒ Hoe hoger de afdruksnelheid,

des te lichter de afdrukdicht-
heid (en omgekeerd).

❒ Selecteer langzaam als u op zeer
dik of zeer dun papier wilt af-
drukken.

BQA005S
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Het apparaat stopzetten tijdens een 
meervoudige afdruksessie

Als u het apparaat wilt 
stopzetten tijdens een 
meervoudige afdruksessie en 
Volgende origineel afdrukken

A Druk op de {Wis/Stop}-toets.

B Plaats het nieuwe origineel in de
documentinvoereenheid.

C Voer het aantal afdrukken in en
druk op de {Master Maken}-toets.

Als u het ingevoerde aantal 
afdrukken wilt wijzigen of de 
voltooide afdrukken wilt 
controleren

A Druk op de {Wis/Stop}-toets.

B Verander het aantal afdrukken of
controleer de al gemaakte afdruk-
ken.

Opmerking
❒ Wanneer u het aantal afdruk-

ken wilt wijzigen, kunt u met
behulp van de cijfertoetsen het
aantal opnieuw invoeren nadat
u op de {Wis/Stop}-toets hebt ge-
drukt.

AQP010S
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C Druk op de {Start afdrukken}-toets.

AQP006S
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Vergroot/Verklein vast—Verkleinen en 
vergroten met behulp van vaste factoren

U kunt een vaste factor selecteren
voor het afdrukken.

Opmerking
❒ Het midden en de bovenkant van

de afdruk worden niet verschoven
bij gebruik van deze functie.

a: Invoerrichting van het papier
b: Constant
❒ U kunt één van de 7 vaste factoren

selecteren (3 vergrotingsfactoren, 4
verkleiningsfactoren).

❒ De reproductiefactor kan onafhan-
kelijk van het formaat van het ori-
g inee l  o f  de  a fdruk  wo rden
gekozen. Bij sommige vergrotin-
gen en verkleiningen zal een deel
van de afbeelding wegvallen of
zullen er marges ontstaan op de af-
druk.

❒ Afdrukken kunnen als volgt wor-
den vergroot of verkleind:

❖ Verkleining (metrische versie)

*1 Selecteer deze factor als u afdruk-
ken wilt maken met veel marges
langs de randen.

❖ Verkleining (Inch-versie)

GRREDU0E

GRENLA0E

Indica-
tor

Formaat 
origi-
neel

Afdruk-
formaat

Ver-
klei-
ningsf
actor

93%  *1 93%

A4VB5 A4 B5 JIS 
(Japanse 
indus-
trie-
norm)

87%

B4VA4 B4 JIS A4 82%

B5VA5 B5 JIS A5

B4VB5 B4 JIS B5 JIS 71%

Indicator For-
maat 
origi-
neel

Af-
druk-
formaat

Ver-
klei-
ningsf
actor

Marge 
aanma-
ken

 *1 93%

81/2" × 
14"V81/2" 
× 11"

81/2" × 
14"

81/2" × 
11"

77%
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*1 Selecteer deze factor als u afdruk-
ken wilt maken met veel marges
langs de randen.

❖ Vergroting (metrische versie)

❖ Vergroting (Inch-versie)

A De gewenste verkleinings- of ver-
grotingsfactor selecteren met de
{Vergroten/Verkleinen}-toets.

B Controleer of het origineel en het
afdrukpapier het juiste formaat
hebben.

C Plaats het origineel in de docu-
mentinvoer en geef het aantal af-
drukken op.

D Druk op de {Master Maken}-toets.

E Controleer de afdrukpositie bij
de test of de proefafdruk.

Opmerking
❒ Als de afdrukpositie niet juist is,

past u deze aan met behulp van
de {Beeldpositie}-toets (zie
Pag.21 “De afdrukpositie voor-
of achterwaarts verschuiven”)
of door de positie van het papier
te verplaatsen (zie Pag.22 “De
afdrukpositie naar rechts of
naar links verschuiven”).

F Druk op de {Start afdrukken}-toets.

11" × 
15"V81/2" 
× 11"

11" × 15" 81/2" × 
11"

74%

11" × 
17"V81/2" 
× 11"

11" × 17" 81/2" × 
11"

65%

Indica-
tor

Formaat 
origi-
neel

Afdruk-
formaat

Ver-
gro-
tingsfa
ctor

B5VB4 B5 JIS B4 JIS 141%

A4VB4 A4 B4 JIS 122%

A5VB5 A5 B5 JIS

B5VA4 B5 JIS A4 115%

Indica-
tor

Formaat 
origineel

Afdruk-
formaat

Ver-
gro-
tingsfa
ctor

51/2" × 
81/2"V8
1/2" × 
14"

51/2" × 
81/2"

81/2" × 
14"

155%

51/2" × 
81/2"V8
1/2" × 
11"

51/2" × 
81/2"

81/2" × 
11"

129%

81/2" × 
14"V11" 
× 17"

81/2" × 
14"

11" × 17" 121%

Indicator For-
maat 
origi-
neel

Af-
druk-
formaat

Ver-
klei-
ningsf
actor

BQA006S

AQP003S
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Afdrukken op verschillende soorten 
papierdikten

Afhankelijk van de papierdikte waar
u op afdrukt, dient u de volgende
stappen uit te voeren.

Drukhendel van de 
papierinvoerrol

A Plaats de drukhendel van de pa-
pierinvoerrol op de positie voor
dik of standaard papier.

Opmerking
❒ Verplaats de hendel volgens het

papiergewicht in onderstaande
tabel.

❒ Als de drukhendel van de pa-
pierinvoerrol op de positie voor
standaardpapier staat en er een
papierstoring optreedt, terwijl
het papier dat u gebruikt wel
binnen het aangegeven bereik
blijft, verplaats de hendel dan
naar de positie voor dik papier.

B Controleer of de zijplaten van de
papierinvoer licht contact maken
met het papier. 

CWanneer u klaar bent met afdruk-
ken, plaatst u de drukhendel van
de papierinvoerrol weer terug in
de stand voor standaardpapier.

Metrische 
versie

Inch-versie

Dik 81.6–127,9 
g/m2

21.7–34,0 lb.

Stan-
daard

35–81,5 g/m2 9.3–21,6 lb.



Afdrukken op verschillende soorten papierdikten
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Scheidingsdrukhendel

A Om dubbele invoer te voorko-
men, stelt u de scheidingsdruk in
met behulp van de scheidings-
drukhendel.

Opmerking
❒ De papierscheidingsdruk kan in

overeenstemming met het pa-
piergewicht worden afgesteld
aan de hand van onderstaande
tabel.

*1 Deze positie kan ook worden
gebruikt als de voorkant van
het papier gekruld is of als het
papier niet op correcte wijze
wordt ingevoerd.

Posi-
tie

Metrische 
versie

Inch-versie

1 Gebruik deze positie als de 
voorkant van het papier ge-
kruld is of als het papier niet 
correct bij positie 2 wordt in-
gevoerd.

2 *1 35–47,0 
g/m2, 81,6–
127,9 g/m2

9.3 – 12,5 lb., 
21,7–34,0 lb.

3 47.1–81,5 
g/m2

12.6–21,6 lb.

4 Gebruik deze positie als er 
papier dubbel wordt inge-
voerd.

5 Gebruik deze positie als er 
nog steeds papier dubbel 
wordt ingevoerd nadat de 
hendel in positie 4 is gezet.
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Het type origineel kiezen

Selecteer het geschikte type voor uw
originelen:

❖ Modus Foto
Fijne kleurnuances van foto’s en
afbeeldingen kunnen met deze
modus worden gereproduceerd.

❖ Modus Tekst
Selecteer deze modus als de origi-
nelen alleen letters bevatten (geen
plaatjes).

❖ Modus Tekst/Foto
Selecteer deze modus als het origi-
neel foto’s of tekst met afbeeldin-
gen bevat.

Opmerking
❒ Wanneer gerasterde originelen

worden afgedrukt, kunnen moiré-
patronen verschijnen.

❒ Als u de modus Foto gebruikt om
originelen met tekst en foto’s af te
drukken, zal de tekst lichter wor-
den afgedrukt.

A Druk op de {Type origineel}-toets
om de modus Tekst of Foto te se-
lecteren.

Opmerking
❒ Wanneer zowel indicator voor

de modus Foto als voor de mo-
dus Tekst oplichten, is de mo-
dus Tekst/Foto geselecteerd.

B Druk op de {Beelddichtheid}-toets
om de afdrukdichtheid aan te
passen.

C Plaats het origineel in de docu-
mentinvoereenheid.

D Druk op de {Master Maken}-toets.

BQA007S
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Het type origineel kiezen
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E Controleer de afdrukpositie bij
de test of de proefafdruk.

Opmerking
❒ Als de afdrukpositie niet juist is,

past u deze aan met behulp van
de {Beeldpositie}-toets (zie
Pag.21 “De afdrukpositie voor-
of achterwaarts verschuiven”)
of door de positie van het papier
te verplaatsen (zie Pag.22 “De
afdrukpositie naar rechts of
naar links verschuiven”).

FMaak de afdrukken.
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Automatische cyclus—Masters verwerken 
en afdrukken maken in één stap

Gebruik de {Auto Cycle}-toets om
masters te verwerken en afdrukken te
maken in één stap.

A Plaats het origineel in de docu-
mentinvoereenheid.

B Druk op de toets {Auto Cylce}.

C Voer het aantal benodigde af-
drukken in met behulp van de cij-
fertoetsen.

D Druk op de {Master Maken}-toets.

AQP013S

AQP005S
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Combineren—twee originelen 
combineren op één afdruk

Hiermee kunt u twee originelen op
één vel afdrukken. De onderstaande
schema’s tonen de beschikbare pa-
pierlijsten en de afdrukrichtingen.

1: B5 JISK, A5K, B6 JISK of A6K.
2: B5 JISK, A5K, B6 JISK of A6K.
3: B4 JISL, A4L, B5 JISL of A5L.

Opmerking
❒ De volgende tabellen geven een

overzicht van de gebruikte repro-
ductiefactoren.

❖ Metrische versie

*1 Gebruik voor een verkleiningsfac-
tor van 71% de {Vergroten/Verklei-
n e n} - to e ts  o m  “B 4VB5 ”  te
selecteren.

*2 Gebruik voor een verkleiningsfac-
tor van 82% de {Vergroten/Verklei-
nen}-toets om “B4VA4 B5VA5” te
selecteren.

*3 Gebruik voor een verkleiningsfac-
tor van 87% de {Vergroten/Verklei-
n e n} - t oe t s  o m  “A 4VB 5 ”  te
selecteren.

*4 Gebruik voor een vergrotingsfac-
tor van 115% de {Vergroten/Verklei-
n e n} - t oe t s  o m  “B 5VA 4 ” te
selecteren.

*5 Gebruik voor een vergrotingsfac-
tor van 122% de {Vergroten/Verklei-
nen}-toets om “A4VB4 A5VB5” te
selecteren.

*6 Gebruik voor een vergrotingsfac-
tor van 141% de {Vergroten/Verklei-
n e n} - t oe t s  o m  “ B5VB4 ”  te
selecteren.

❖ Inch-versie

*1 Gebruik voor een verkleiningsfac-
tor van 65% de {Vergroten/
Verkleinen}-toets om 
“11" × 17"V81/2" × 11" “ te selecte-
ren.

❒ Als de lengte van de master van
het eerste origineel langer is dan
243mm, 9,5", of korter dan 70 mm,
2,8", dan wordt de combineermo-
dus uitgeschakeld. 

Formaat origineel

B5 
JIS
K

A5
K

B6 
JIS
K

A6
K

P
ap

ie
rf

or
m

aa
t

B4 
JIS
L

100
%

122
% *5 

141
% *6 

--

A4
L

82% 
*2 

100
%

115
% *4 

141
% *6 

B5 
JIS
L

71% 
*1 

87% 
*3 

100
%

122
% *5 

A5
L

-- 71% 
*1 

82% 
*2 

100
%

ZCTX010E

BA A B

1 2 3

Formaat origi-
neel

51/2" × 81/2"K

Papier-
formaat

81/2" × 
11"L

100%

51/2" × 
81/2"L

65% *1 
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❒ Afbeeldingen op minder dan 5
mm, 0,2", van de bovenrand van
een origineel, worden niet afge-
drukt. Als de afbeelding te dicht bij
de voorkant zit, gebruik dan ko-
pieën van de originelen waarbij de
afbeelding minimaal 5 mm, 0,2",
vanaf de voorkant is verschoven.

❒ U kunt voor de afbeeldingen op
het eerste en tweede origineel ver-
schillende instellingen opgeven.

❒ Zorg ervoor dat de zijplaten van de
papierinvoer licht tegen het papier
rusten wanneer u de functie kopie-
en Combineren gebruikt. Als dit
niet het geval is, zullen de afbeel-
dingen niet op de juiste plaats op
de afdruk verschijnen.

A Druk op de {Combineer}-toets.

B Plaats het eerste origineel met de
bedrukte zijde omlaag in de do-
cumentinvoereenheid.

Opmerking
❒ Het eerste origineel wordt op

het bovenste deel van het papier
afgedrukt.

C Geef de reproductiefactor aan en
controleer of het correcte papier-
formaat is geplaatst.

D Druk op de {Master Maken}-toets.

E Er klinkt een pieptoon als het eer-
ste origineel is opgeslagen. Plaats
het tweede origineel met de be-
drukte zijde omlaag in de docu-
mentinvoereenheid.

Opmerking
❒ Als u een andere reproductie-

factor wilt selecteren voor het
tweede origineel, dient u de
nieuwe instellingen in te voeren
voordat het piepsignaal stopt.

F Druk op de {Master Maken}-toets.

BQA008S

AQP003S

AQP003S



Combineren—twee originelen combineren op één afdruk

1

G Controleer de afdrukpositie bij
de test of de proefafdruk.

Opmerking
❒ Als de afdrukpositie niet juist is,

past u deze aan met behulp van
de {Beeldpositie}-toets (zie
Pag.21 “De afdrukpositie voor-
of achterwaarts verschuiven”)
of door de positie van het papier
te verplaatsen (zie Pag.22 “De
afdrukpositie naar rechts of
naar links verschuiven”).

H Voer het aantal afdrukken in met
behulp van de cijfertoetsen.

I Druk op de {Start afdrukken}-toets
om uw afdrukken te maken.

AQP005S
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2. Optionele functies
Afdrukken in kleur met behulp van de 
optionele kleurendrum

Naast de standaard zwarte drum zijn
er ook optioneel kleurendrumeenhe-
den (rood, blauw, groen, bruin, geel,
paars, marine, kastanjebruin, oranje
en grijsblauw) verkrijgbaar. Voor het
maken van kleurenafdrukken is voor
elke kleur een aparte drumeenheid
nodig.

Kleurenafdrukken maken

A Controleer of er een drumeenheid
van de correcte kleur in het appa-
raat zit.

Verwijzing
Zie Pag.40 “De kleurendru-
meenheid vervangen” voor de
wijze van vervangen van de
drumeenheid.

B Plaats het origineel in de docu-
mentinvoereenheid en druk op
de {Master maken}-toets.

C Controleer de afdrukpositie bij
de test of de proefafdruk.

Opmerking
❒ Als de afdrukpositie niet juist is,

past u deze aan met behulp van
de {Beeldpositie}-toets (zie
Pag.21 “De afdrukpositie voor-
of achterwaarts verschuiven”)
of door de positie van het papier
te verplaatsen (zie Pag.22 “De
afdrukpositie naar rechts of
naar links verschuiven”).

DMaak de afdrukken.

ANT114S

AQP003S
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De kleurendrumeenheid 
vervangen

A Open de voorklep.

B Breng de drumhendel omhoog
om de drum te ontgrendelen.

C Trek de drum er langzaam uit.

Opmerking
❒ Als u de drumeenheid niet naar

buiten kunt trekken, zet u de
hoofdschakelaar uit en probeert
u het opnieuw.

D Houd de rail op de drum vast en
laat de drum naar buiten glijden
terwijl u de vergrendeling naar u
toetrekt.

E Verwijder de drumeenheid uit
het apparaat terwijl u de bovenste
beugel van de drum vasthoudt.

Opmerking
❒ Pas op dat de drumeenheid niet

valt.

BQA013S

BQA015S

BQA016S



Afdrukken in kleur met behulp van de optionele kleurendrum

2

F Plaats de kleurendrumeenheid op
de geleidingsrail.

G Schuif de drumeenheid op zijn
plaats totdat u een klik hoort.

H Breng de vergrendelingsgreep
van de drumeenheid omlaag.

I Sluit de voorklep.

Opmerking
❒ Controleer of de Klep open-in-

dicator (M) uitgaat.

Afdrukken in twee kleuren

Wanneer u de ene kleur hebt gedrukt,
kunt u op dezelfde zijde nog een
kleur afdrukken.

Belangrijk
❒ Laat de afdrukken een tijd drogen

voordat u de tweede kleur gaat af-
drukken.

❒ Als de afdrukken nog nat zijn wan-
neer u er weer op gaat afdrukken,
kan de papierinvoerrol vuil wor-
den. Veeg de rol dan met een doek-
je schoon.

Opmerking
❒ U kunt niet in twee kleuren tegelijk

afdrukken.

A Bereid twee originelen voor.
Plaats het eerste origineel in de
documentinvoereenheid.

B Druk op de {Master Maken}-toets.

BQA019S

BQA018S

GRCOLO0E

R
P

R
P

AQP003S
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C Controleer de afdrukpositie bij
de test of de proefafdruk.

Opmerking
❒ Als de afdrukpositie niet juist is,

past u deze aan met behulp van
de {Beeldpositie}-toets (zie
Pag.21 “De afdrukpositie voor-
of achterwaarts verschuiven”)
of door de positie van het papier
te verplaatsen (zie Pag.22 “De
afdrukpositie naar rechts of
naar links verschuiven”).

D Voer het aantal afdrukken in met
behulp van de cijfertoetsen.

E Druk op de {Start afdrukken}-toets.

F Verwijder de afdrukken uit de
papieropvangbak en plaats ze op-
nieuw op de papierinvoertafel
(zie afbeelding).

G Vervang de drumeenheid. Zie
Pag.40 “De kleurendrumeenheid
vervangen”.

H Plaats het tweede origineel en
druk op de {Master Maken}-toets.

I Controleer de afdrukpositie.

J Druk op de {Start afdrukken}-toets.

AQP005S

AQP006S

AQP003S



3. Voorraden bijvullen
Papier plaatsen in de papierinvoertafel

De Papier plaatsen-indicator (B) en
de apparaatindicator “A” gaan bran-
den als het papier op de papierin-
voertafel op is.

Papier bijvullen

A Druk op de {Wis/Stop}-toets.

Opmerking
❒ Dit hoeft u alleen te doen wan-

neer u het afdrukken wilt on-
derbreken om papier bij  te
vullen.

B Duw de aanpashendel voor de pa-
pierinvoertafel omlaag.

Opmerking
❒ Het is mogelijk dat het bovenste

vel papier tussen de twee in-
voerrollen blijft steken. Verwij-
der in dit geval het bovenste vel.

C Plaats het papier op de papierin-
voertafel.

Opmerking
❒ Haal de krul uit het papier voor-

dat u het in het apparaat plaatst.

D Schuif de aanpashendel voor de
papierinvoertafel naar de papie-
rinvoerpositie.

Opmerking
❒ Voordat u met afdrukken be-

gint moet de papierinvoertafel
op de invoerpositie ingesteld
zijn. Dit is nodig om papiersto-
ringen te voorkomen.

AQP010S
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E Druk op de toets {Start afdrukken}
om het afdrukken te hervatten.

Het papierformaat wijzigen

A Duw de aanpashendel voor de pa-
pierinvoertafel omlaag. Verwij-
d e r  h et  p a p i e r  u i t  d e
papierinvoertafel.

BMaak de vergrendelingsgrepen
van de zijplaten van de papierin-
voer los. Schuif de zijplaten van
de papierinvoer tegen het nieuwe
papier.

1: Vergrendelingsgrepen van de
zijplaten van de papierinvoertafel

C Plaats het papier op de papierin-
voertafel.

Opmerking
❒ Haal de krul uit het papier voor-

dat u het in het apparaat plaatst.
❒ Controleer of de zijplaten licht

contact maken met het papier.
❒ Duw de vergrendelingsgrepen

terug naar hun oorspronkelijke
posities.

AQP006S



Papier plaatsen in de papierinvoertafel

3

D Stel de zijplaten en de eindplaat
van de papieropvangbak af.
45
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Als de indicator Inkt toevoegen (j) gaat 
branden

De indicator Inkt toevoegen (j) gaat branden wanneer inkt moet worden bij-
gevuld.

R VOORZICHTIG:

R VOORZICHTIG:

R VOORZICHTIG:

R VOORZICHTIG:

R VOORZICHTIG:

R VOORZICHTIG:

Belangrijk
❒ Als u andere inkt gebruikt dan het aanbevolen type, kunnen er fouten optre-

den.
❒ Onze producten moeten voldoen aan hoge eisen ten aanzien van kwaliteit en

functionaliteit. Daarom bevelen wij aan dat u alleen de verbruiksproducten
gebruikt die door goedgekeurde vertegenwoordigers worden geleverd.

• Houd inkt en de verpakking van inkt buiten bereik van kinderen.

• Zorg dat er geen inkt op uw kleding lekt wanneer u een inkthouder vervangt. 
Inktvlekken op kleding zijn moeilijk te verwijderen.

• Bevestig wanneer u een gebruikte inkthouder weggooit de dop weer op de 
houder om te voorkomen dat er inkt lekt.

• Als uw huid in contact komt met inkt, moet u deze grondig wassen met water 
en zeep.

• Als er inkt in uw ogen komt, moet u dit direct afspoelen onder stromend wa-
ter. Raadpleeg bij andere symptomen een arts.

• Bij doorslikken van inkt moet u met een sterke zoutoplossing braken opwek-
ken. Raadpleeg onmiddellijk een arts.



Als de indicator Inkt toevoegen (j) gaat branden

3

A Open de voorklep.

BMaak de vergrendelingsgreep van de inkthouder los en verwijder de
inkthouder. Verwijder de lege inktcardridge.

C Verwijder de dop van de nieuwe inktcartridge.

BQA013S

BQA020S

BQA022S
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D Plaats de nieuwe cartridge in de inkthouder.

Opmerking
❒ Gebruik altijd inkt van dezelfde kleur.
❒ Zorg dat u het onderdeel dat met de pijl wordt aangegeven stevig in de ge-

leider plaatst.

E Schuif de inkthouder terug totdat deze op zijn plaats vastklikt.

F Sluit de voorklep.

Het apparaat zal de drum laten roteren om er inkt naar toe te voeren.

Opmerking
❒ Het apparaat houdt hiermee op zodra de gewenste hoeveelheid inkt de

drum heeft bereikt.

BQA021S

TSLT011E



De masterrol vervangen

3

De masterrol vervangen

De indicator Masteropvangbak (C)
gaat branden wanneer de masterrol
moet worden vervangen.

A Open de klep aan de rechterkant.

B Open de klep van de plotter.

C Verwijder de gebruikte masterrol
en beide spoelen. Plaats vervol-
gens beide spoelen in een nieuwe
masterrol.

Opmerking
❒ Als de indicator Masteropvang-

bak oplicht, moet u de master-
rol vervangen (ook al zit er nog
wat master op de oude rol).

D Breng de nieuwe masterrol aan
(zie afbeelding).

E Plaats de papierrand van de mas-
terrol zoals afgebeeld.

Opmerking
❒ Draai de spoelen naar achteren

om het papier in de master strak
te trekken. 

TSLH02EE

TSLT010E

TSLH01XE

AQP017S
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F Sluit met beide handen de klep
van de plotter totdat deze op zijn
plaats vastklikt.

G Sluit de klep aan de rechterkant.

TSLH023E



4. Problemen oplossen
Als het apparaat niet naar wens werkt

Als een functie niet goed wordt uitgevoerd of een papierstoring optreedt, lichten
de volgende indicatoren op.

❖ Als de indicator papierstoring (x) brandt met de apparaatindicator

R VOORZICHTIG:

Opmerking
❒ Laat geen stukjes papier in het apparaat achter om papierstoringen te voor-

komen.
❒ Schakel het apparaat niet uit bij het verhelpen van een papierstoring. Wan-

neer u dit wel doet worden de afdrukinstellingen gewist.
❒ Wanneer u vaak last heeft van papierstoringen, neem dan contact op met de

servicedienst.

Indicator Pagina

x en “P” Pag.54 “Als “x” en “P” gaan branden”

x , B en “A” Pag.56 “Als “x”, “B” en “A” gaan branden”

x en “B” Pag.56 “Als “x” en “B” gaan branden”

x en “C” Pag.59 “Als “x” en “C” gaan branden”

x en “D” Pag.61 “Als “x” en “D” gaan branden”

x en “E” Pag.63 “Als “x” en “E” gaan branden”

• Pas op voor scherpe randen als u uw handen in het apparaat steekt om 
vastgelopen papier of masters te verwijderen.

BQA009S
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❖ Als de indicator Open klep/Eenheid (M) gaat branden

❖ Als de indicatoren voorraad/vervang gaan branden

-Als er een servicecode (E-XX) wordt weergegeven
Schakel de hoofdschakelaar uit en aan. Als er opnieuw een servicecode ver-
schijnt, dient u contact op te nemen met de servicedienst.

Opmerking
❒ Als er een servicecode op het display verschijnt nadat u de hoofdschakelaar

een aantal malen aan- en uitgeschakeld hebt, blijf de schakelaar dan niet aan-
en uitschakelen. Laat het apparaat uitgeschakeld.

❒ E04 kan worden weergegeven wanneer u continu masters maakt met behulp
van originelen die effen afbeeldingen bevatten. Schakel in dat geval de hoofd-
schakelaar uit en wacht enige tijd.

Indicator Betekenis Pagina

M Sluit de voorklep of de rechterzijklep. Pag.65 “Wanneer de indicator Open 
klep/Eenheid (M) brandt”

M en “M” Stel de drum in.

M en “D” Sluit de klep van de plotter.

M en “E” Sluit de masteropvangbak.

Indicator Betekenis Pagina

B en “A” Plaats meer papier. Pag.43 “Papier plaatsen in de papierin-
voertafel”.

j Plaats een nieuwe inktcartridge. Pag.46 “Als de indicator Inkt toevoegen 
(j) gaat branden”.

C Plaats een nieuwe masterrol. Pag.49 “De masterrol vervangen”.

k Maak de masteropvangbak leeg. Pag.67 “Wanneer de indicator Masteruit-
voer (k) brandt”.



x Papierstoringen oplossen

4

x Papierstoringen oplossen

De apparaatindicator geeft het gebied aan waar het papier vastloopt.

Belangrijk
❒ Schakel het apparaat niet uit bij het verhelpen van een papierstoring. Wan-

neer u dit wel doet worden de afdrukinstellingen gewist.

-Nadat papierstoringen zijn opgelost
Druk op de toets {Instellingen verwijderen/herstellen} om de foutindicators te reset-
ten.

AQP016S
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Als “x” en “P” gaan branden

Er is een papierstoring in de documentinvoereenheid.

A Open de klep van de documentinvoereenheid.

B Trek het origineel voorzichtig uit het apparaat.

C Sluit de klep van de documentinvoereenheid.



x Papierstoringen oplossen
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-Om te voorkomen dat de originelen verkeerd worden ingevoerd:
Plaats de volgende typen originelen op de glasplaat:
• Originelen zwaarder dan 127,9 g/m2, 34,0 lb
• Originelen lichter dan 40 g/m2, 10,8 lb
• Originelen met een carbonlaag
• Beschadigde originelen
• Met lijm bedekte originelen
• Originelen die geperforeerd zijn voor ringbanden
• Boekoriginelen 
• Originelen die kleiner zijn dan 90 mm × 140 mm, 3,6" × 5,6"
• Originelen die groter zijn dan 275 mm × 395 mm, 10,8" × 15,6"
• Gevouwen, omgekrulde of gekreukelde originelen
• Gebonden, geniete of met paperclips aan elkaar bevestigde originelen
• Overheadsheets
• Doorschijnend papier
• Geplakte originelen

Opmerking
❒ De eerste 5 mm, 0,2" van de bovenrand kan niet worden afgedrukt. Let erop

dat de marge aan de bovenrand ten minste 5 mm, 0,2" bedraagt.

❒ a: 5 mm, 0,2"
❒ Verwijder alle nietjes of paperclips van de originelen. Originelen waarvan

nietjes of paperclips zijn verwijderd, moeten uit elkaar worden gewaaierd.

Origineel Afdruk

a
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Als “x”, “B” en “A” gaan branden

Er is een papierstoring in het papierinvoergedeelte.

R VOORZICHTIG:

A Duw de aanpashendel voor de papierinvoertafel omlaag.

B Trek het papier langzaam maar zeker naar buiten.

Als “x” en “B” gaan branden

Er zit master of papier rond de drum gewikkeld, of er is een papierstoring opge-
treden in het apparaat.

A Haal de drumeenheid eruit.

B Verwijder het foutief ingevoerde papier.

• Pas op voor scherpe randen als u uw handen in het apparaat steekt om 
vastgelopen papier of masters te verwijderen.



x Papierstoringen oplossen
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C Plaats de drum terug tot de drumeenheid vastklikt en plaats de hendel te-
rug in positie.

D Sluit de voorklep.

-Papierstoringen voorkomen:
Als het papier is opgekruld of de bovenmarge van de originelen te smal is, moe-
ten de volgende maatregelen worden genomen.
• Strijk opgekruld papier glad zoals aangegeven.

BQA023S
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• Als u het opgekrulde papier niet glad kunt krijgen, leg het dan met de opge-
krulde kant naar beneden, zoals getoond.

• Wanneer de marge aan de bovenrand van het origineel kleiner is dan 5 mm,
0,2", of er staat een effen afbeelding op de bovenrand, plaats het origineel dan
met de breedste marge eerst of maak een grotere marge aan de bovenrand
door een kopie te maken.

GRLEAD0E



x Papierstoringen oplossen
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Als “x” en “C” gaan branden

Er is een papierstoring in het papieropvanggedeelte.

R VOORZICHTIG:

A Verwijder het foutief ingevoerde papier.

BWanneer het papier volledig om de drum is gewikkeld, verwijder dan de
drumeenheid en verwijder het vastgelopen papier van de drum.

C Plaats de drum terug tot de drumeenheid vastklikt en plaats de hendel te-
rug in diens positie.

Opmerking
❒ Als u stap B of C volgt, sluit u de voorklep.

• Pas op voor scherpe randen als u uw handen in het apparaat steekt om 
vastgelopen papier of masters te verwijderen.

TSLH02BE
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-Papierstoringen voorkomen:
Als het papier is opgekruld of de marge van de voorste invoerzijde van de ori-
ginelen te smal is, moeten de volgende maatregelen worden genomen.
• Strijk opgekruld papier glad zoals aangegeven.

• Als u het opgekrulde papier niet glad kunt krijgen, leg het dan met de opge-
krulde kant naar beneden, zoals getoond.

BQA023S



x Papierstoringen oplossen
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• Wanneer de marge aan de bovenrand van het origineel kleiner is dan 5 mm,
0,2", of er staat een effen afbeelding op de bovenrand, plaats het origineel dan
met de breedste marge eerst of maak een grotere marge aan de bovenrand
door een kopie te maken.

Als “x” en “D” gaan branden

A Open de klep aan de rechterkant.

B Open de klep van de plotter en verwijder de vastgelopen master.

GRLEAD0E

TSLH02EE
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C Als u foutief ingevoerde masters niet in stap B en C kunt verwijderen, ver-
wijder dan de drum en verwijder de foutief ingevoerde master uit het ap-
paraat.

D Sluit de klep aan de rechterkant.



x Papierstoringen oplossen
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Als “x” en “E” gaan branden

A Controleer waar de foutief ingevoerde master zich bevindt. Verwijder de
foutief ingevoerde master als volgt:

Masterstoringen aan de uitvoerzijde

A Verwijder de masteropvangbak.

B Verwijder de foutief ingevoerde master.

Opmerking
❒ Zorg dat u geen inkt knoeit op uw handen wanneer u gebruikte masters

aanraakt.
C Plaats de masteropvangbak terug op zijn plaats.

Opmerking
❒ Breng de drumeenheid aan en sluit de voorklep.
63
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Masterstoringen bij de drum

A Breng de hendel van de drum omhoog zodat de drumeenheid vrij komt
en trek de drumeenheid naar buiten.

Verwijzing
Voor de wijze waarop de drumeenheid moet worden verwijderd, zie
Pag.40 “De kleurendrumeenheid vervangen”.

B Verwijder de master uit de drum.

C Plaats de drum terug tot de drumeenheid vastklikt en plaats de hendel
terug in positie.

1
22

TSLH031E



Wanneer de indicator Open klep/Eenheid (M) brandt
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Wanneer de indicator Open klep/Eenheid 
(M) brandt

M Controleer of de onderstaande kleppen en afdekplaten gesloten zijn.

De apparaatindicator geeft de plaats aan waar de klep/eenheden niet zijn geslo-
ten.

❖ Rechterzijklep
Sluit de rechterzijklep goed, totdat deze op zijn plaats vastklikt.

❖ Voorklep
Sluit de voorklep volledig.

BQA014S
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❖ Drumeenheid
Plaats de drumeenheid volledig, totdat hij op zijn plaats vastklikt.



Wanneer de indicator Masteruitvoer (k) brandt

4

Wanneer de indicator Masteruitvoer (k) 
brandt

De indicator Masteruitvoer (k) gaat branden wanneer de masteruitvoerbak
moet worden geleegd, of wanneer u de masteruitvoerbak moet plaatsen.

A Verwijder de masteropvangbak en verwijder de gebruikte masters.

Opmerking
❒ Leg de masteropvangbak omgekeerd op een oude krant om de gebruikte

masters te kunnen verwijderen. Gooi de masters weg.

B Duw de masteropvangbak op zijn plaats totdat deze in positie klikt.
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Slechte afdrukkwaliteit

Vuil op de achterzijde van het papier

Opmerking
❒ Wanneer u papier gebruikt dat kleiner is dan het origineel, selecteer dan de

juiste verkleiningsfactor. Anders zal de achtergrond van de afdruk wellicht
vlekkerig worden.

❒ Wanneer u ansichtkaarten en dergelijke gebruikt, is het mogelijk dat de ach-
tergrond vlekkerig wordt omdat ansichtkaarten slecht inkt absorberen.

❒ Wanneer u afdrukken maakt bij een lage snelheid en hoge temperatuur kan
de achtergrond van de afdruk vlekkerig worden.

A Schakel de hoofdschakelaar uit.

GRDIRT0E
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B Haal de drumeenheid eruit.

Verwijzing
Zie Pag.40 “De kleurendrumeenheid vervangen” voor de details.

C Reinig de papierinvoerrol met een schone doek.

D Verwijder met een schone doek de inkt van de onderrand van de drumeen-
heid.

TSLH02CE
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E Klik de drum op zijn plaats en breng vervolgens de vergrendelingsgreep
van de drumeenheid omlaag.

F Sluit de voorklep.

G Schakel de hoofdschakelaar in.



Slechte afdrukkwaliteit
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Vuil op de voorzijde van het papier (zwarte strepen/vlekken)

Opmerking
❒ Als er nog steeds zwarte strepen of vlekken op de afdrukken te zien zijn (ook

nadat u de bovenstaande punten hebt gecontroleerd), neem dan contact op
met de servicedienst.

❒ Wanneer er geen marge is of wanneer er een ingekleurde afbeelding aanwe-
zig is bij bovenrand van het origineel maak dan een marge van ten minste 
5 mm, 0,2" bij de bovenrand. Anders kan de pal aan de uitvoerzijde van het
papier vuil worden en zwarte strepen veroorzaken op de afdrukken.

❒ Controleer de documentinvoereenheid en reinig deze indien nodig. (Zie
Pag.80 “Documentinvoereenheid”.)

GRBLAC1E
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Blanco of onvolledige afdrukken

• Controleer of de zijplaten van de papierinvoer licht contact maken met het
papier. Plaats de vergrendelhendels terug.

Wanneer er nog steeds blanco of onvolledige afdrukken worden gemaakt nadat
u de bovenstaande punten hebt gecontroleerd, ga dan als volgt te werk.

A Haal de drumeenheid eruit.

Verwijzing
Zie Pag.40 “De kleurendrumeenheid vervangen” voor de details.

GRWHIT0E



Slechte afdrukkwaliteit

4

B Verwijder de master uit de drum.

C Verwijder het papier dat is vastgelopen in de drum.

D Klik de drum op zijn plaats en breng vervolgens de vergrendelingsgreep
van de drumeenheid omlaag.

1
22

TSLH031E

TSLH02BE
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E Sluit de voorklep.

BQA014S



5. Opmerkingen
Bedieningsinformatie

Algemene voorzorgsmaatregelen

• Schakel het apparaat tijdens het afdrukken niet uit met de hoofdschakelaar.
• Open de kleppen niet tijdens afdrukken.
• Haal de stekker tijdens het afdrukken niet uit het stopcontact.
• Verplaats het apparaat niet tijdens het afdrukken.
• Houd agressieve vloeistoffen zoals zuren uit de buurt van het apparaat.
• Open en sluit kleppen voorzichtig.
• Plaats geen andere voorwerpen dan originelen in het apparaat.
• Knoei geen vloeistof op het apparaat.
• Houd deuren en kleppen bij het openen en sluiten vast, zodat ze niet kunnen

vallen.
• Pas op dat u de drumeenheid niet laat vallen als u deze uit het apparaat ver-

wijderd.
• Wijzig of vervang alleen onderdelen die in de handleiding staan aangegeven.
• Bedien het apparaat niet zonder kleppen. Uw vingers kunnen dan beklemd

raken in het apparaat, of het apparaat kan beschadigd raken doordat stof en
dergelijke in het apparaat komen.

• Sommige onderdelen van het apparaat zijn scherp en kunnen verwondingen
veroorzaken. Raak alleen de onderdelen aan die in deze handleiding worden
genoemd.

• Wanneer u rubberen onderdelen reinigt met alcohol, neem deze dan vervol-
gens af met een droge doek.

• Schakel het apparaat altijd uit wanneer u niet meer van plan bent de printer
dezelfde dag nog te gebruiken.

• Wanneer het apparaat in een voertuig moet worden vervoerd, neem dan con-
tact op met de servicedienst.

• Maak altijd eerst een proefafdruk: de positie van de afbeelding op de proefaf-
druk komt niet altijd overeen met de positie van de afbeelding op het origi-
neel.

• Als de beeldregistratie niet consistent is, verlaag dan de afdruksnelheid.
• Wanneer u tweekleurige of meerkleurige afdrukken maakt, wacht dan even

na het maken van een afdruk, zodat de inkt kan drogen. Wanneer u dit niet
doet, kan de papierinvoerrol vlekken achterlaten op de afdrukken.
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• Als het appaaraat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kan de inkt op-
drogen waardoor de afdrukdichtheid afneemt. Selecteer in dat geval een la-
gere snelheid en maak extra afdrukken totdat de afdrukdichtheid weer is
hersteld.

• Als het apparaat bij een lage omgevingstemperatuur wordt gebruikt, kan de
afdrukdichtheid afnemen. Selecteer in dat geval een lagere afdruksnelheid.

• Druk op {Proof} om een proefafdruk te maken omdat de eerste afdrukken te
licht kunnen zijn.

• Het buitenste gedeelte van de afbeelding wordt mogelijk niet afgedrukt bij
een lage temperatuur. Selecteer in dat geval een lagere afdruksnelheid, of ver-
hoog de kamertemperatuur.

• De pal bij de papieruitvoer kan in contact komen met het afdrukpapier en
zwarte strepen op de afdrukken achterlaten. Verhoog in dit geval de afdruk-
snelheid of maak een nieuwe master met een lagere afdrukdichtheid.

• Wanneer u de drum niet kunt verwijderen, sluit dan de voorklep opnieuw
zodat de drum roteert. Verwijder de drumeenheid nadat deze op die plek is
gestopt. 

• De bovenrand van de afdruk kan vuil worden door contact met de afdrukken
op de papieropvangbak.

• Inkt op de afdruk in de papieropvangbak kan op de achterkant van de vol-
gende afdruk terechtkomen.

• Als het apparaat is ingeschakeld en minder dan 90% van het aangegeven
stroomverbruik krijgt, zal de afdrukkwaliteit achteruit gaan. Zorg er dus voor
dat de stroomtoevoer ten minste 90% van de vereiste hoeveelheid bedraagt.

• Er is papier van diverse kwaliteit verkrijgbaar. Bepaald papier kan zich om
de drum wikkelen en storingen veroorzaken.

• Inkt op uw huid:
• Voorkom langdurig of herhaaldelijk contact van inkt met de huid.
• Reinig de huid grondig na contact met inkt voordat u gaat eten of pauze-

ren en na het einde van uw werkzaamheden.
• De inkt kan eenvoudig van de huid worden verwijderd met watervrij rei-

nigingsmiddel voor de handen, gevolgd door wassen met water en zeep.
• Zorg ervoor dat u geen inkt op uw kleding knoeit bij het legen van de mas-

teruitvoerbak of bij het plaatsen van een nieuwe inktcartridge.
• De afdrukdichtheid is afhankelijk van de afdruksnelheid en de kamertempe-

ratuur. Voor het verkrijgen van de gewenste afdrukdichtheid kunt u de af-
druksnelheid afstellen of de kamertemperatuur verhogen.

• Wanneer u veel afdrukken maakt van een kleine afbeelding, kan er inkt weg-
lekken langs de randen van de master, met name bij hoge temperaturen en
wanneer wordt afgedrukt in twee of meer kleuren. Maak in dit geval een
nieuwe master.
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• Gebruik inkt binnen een jaar na aankoop. Inkt die gedurende langere tijd
wordt opgeslagen kan geleidelijk opdrogen, met als gevolg een lagere af-
drukdichtheid.

• Laat tijdens het maken van een master de klep van de documentinvoereen-
heid niet open.

• Wanneer u originelen gebruikt met lichte tekst, dan kunnen de randen van de
letters duidelijk worden afgedrukt en kan de binnenkant van de letters licht
zijn. Verhoog in dat geval de afdrukdichtheid.

• Wanneer er vlekken op het papier worden afgedrukt, reinig dan de papierin-
voerrol. Zie Pag.80 “Papierinvoerrol (papierinvoertafel)”.

• Wanneer u een afdruk maakt terwijl de inkt van de eerste zijde nog niet is ge-
droogd, dan kan er inkt achterblijven op de papierinvoerrol en kan de afdruk
vuil worden. Voordat u afdrukt op de achterzijde van een afdruk of voordat
u een tweede afdruk op hetzelfde origineel maakt, moet u ervoor zorgen dat
de inkt van de eerste afdruk droog is. Zie Pag.80 “Papierinvoerrol (papierin-
voertafel)”.

Afdrukpapier

• Wanneer het papier omkrult, plaatst u het papier met de omgekrulde kant
omlaag, anders kan het papier zich om de drum wikkelen of kunnen er vlek-
ken ontstaan.

• Ansichtkaarten en vergelijkbaar materiaal hebben een slechte inktabsorptie.
Hierdoor kan de inkt afgeven op de achterzijde van volgende afdrukken. Ori-
ginelen met ingekleurde afbeeldingen geven af.

Originelen

• Wanneer er geen marge is of wanneer er een ingekleurde afbeelding aanwe-
zig is bij de bovenrand van het origineel maak dan een marge van ten minste
5 mm, 0,2" bij de bovenrand. Anders kan het papier om de drum worden ge-
wikkeld of kan de pal bij de papieruitvoer vuil worden en zwarte strepen ver-
oorzaken op de afdrukken.

• Originelen met vette letters of effen afbeeldingen langs de randen kunnen lei-
den tot afdrukken met vlekkerige randen. Plaats in dit geval de breedste mar-
ge eerst of verhoog de afdruksnelheid.
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Locatie van uw apparaat

De plek waar u het apparaat neerzet moet zorgvuldig worden gekozen, omdat
de omgevingsomstandigheden een grote invloed hebben op de prestaties van
het apparaat.

Bedrijfsomgeving

Optimale bedrijfsomgeving

R VOORZICHTIG:

R VOORZICHTIG:

R VOORZICHTIG:

• Temperatuur: 10 – 30°C, 50 – 86 °F
• Luchtvochtigheid: 20 – 90% RL
• Een sterke en vlakke ondergrond (een stevig bureau, kast, enz.)
• Het apparaat moet recht staan met een maximale afwijking van 5 mm, 0,2",

(achter-/voorkant en links/rechts).
• Plaats het apparaat in een ruime en goed geventileerde ruimte met een lucht-

debiet van meer dan 30 m3/uur/persoon.

Omgevingen die moeten worden vermeden

• Locaties in direct zonlicht of sterk licht (meer dan 1500 lux).
• Locaties in direct contact met koele lucht van een airconditioner of warme

lucht uit een verwarmingsapparaat. (Potselinge temperatuurschommelingen
kunnen condensatie in het apparaat veroorzaken)

• Locaties waar het apparaat frequente trillingen zou kunnen ondergaan.
• Stoffige ruimten.
• Ruimten met agressieve gassen.

• Houd het apparaat vocht- en stofvrij. In een vochtige, stoffige omgeving kan 
brand ontstaan of kunnen zich elektrische schokken voordoen.

• Plaats het apparaat niet op een instabiel of schuin oppervlak. Als het appa-
raat omvalt, kan dit letsel tot gevolg hebben.

• Zorg dat de ruimte waarin u het apparaat gebruikt goed geventileerd wordt 
en ruim is. Een goede ventilatie is met name van belang wanneer het appa-
raat intensief wordt gebruikt.

• Fixeer de zwenkwielen van het apparaat nadat u het hebt verplaatst. Anders 
kan het apparaat onverwachts verplaatsen of omvallen, wat letsel tot gevolg 
kan hebben.
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Stroomtoevoer

R WAARSCHUWING:

R VOORZICHTIG:

R VOORZICHTIG:

• Het stopcontact waarop het apparaat is aangesloten, moet zich dicht bij het
apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

• Het voltage mag niet meer schommelen dan 10%.

Toegang tot het apparaat

Plaats het apparaat in de buurt van een stroombron en houd rekening met de
volgende vrije ruimten (zie afbeelding).

❖ Dupliceersysteem

1. Meer dan 20 cm, 8,0"

2. Meer dan 60 cm, 23,7"

3. Meer dan 60 cm, 23,7"

4. Meer dan 60 cm, 23,7"

• Steek de stekker van het netsnoer direct in een stopcontact. Gebruik 
nooit een verlengsnoer.

• Sluit het apparaat alleen aan op de stroombron die in deze gebruiks-
aanwijzing wordt vermeld.

• Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd raakt of breekt. Breng 
geen wijzigingen aan het snoer aan. Plaats geen zware objecten op het 
snoer. Trek niet te hard aan het snoer en buig het niet meer dan nodig. 
Al deze handelingen kunnen elektrische schokken of brand tot gevolg 
hebben.

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst. Zorg 
er bij het verplaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet klem kan 
komen te zitten onder het apparaat.

• Trek bij het loskoppelen van het apparaat van de stroombron altijd aan de 
stekker, nooit aan het netsnoer.

1

3

2

4

GRINST0E
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Onderhoud van het apparaat

Om een goede afdrukkwaliteit te be-
houden moet u de volgende onderde-
len regelmatig schoonmaken.

Documentinvoereenheid

A Til de klep van de documentin-
voereenheid op.

B Reinig beide gedeeltes zoals on-
derstaand aangegeven met een
vochtige doek en wrijf na met een
droge doek.

Opmerking
❒ Als u de documentinvoereen-

heid niet reinigt, kunnen vlek-
k e n  o p  de  inv o er  w or d en
afgedrukt.

Papierinvoerrol 
(papierinvoertafel)

A Veeg het papierstof van de papie-
rinvoerrol met een vochtige doek
en wrijf na met een droge doek.

Opmerking
❒ Als u de papierrol niet schoon-

maakt, kunnen er papierstorin-
gen ontstaan.
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Combinatieschema

Dit combinatieschema geeft aan welke modi met elkaar kunnen worden ge-
bruikt.

❍ betekent dat deze modi samen kunnen worden gebruikt.

× betekent dat deze modi niet samen kunnen worden gebruikt.

1 2 3 4 5 6

1 Vergroten/verkleinen -- ❍ ❍ ❍ ❍ ×

2 Automatische cyclus ❍ -- ❍ ❍ ❍ ❍

3 Combineren ❍ ❍ -- ❍ ❍ ×

4 Type origineel ❍ ❍ ❍ -- ❍ ×

5 Afdrukdensiteit ❍ ❍ ❍ ❍ -- ×

6 Directe × ❍ × × × --
81



Opmerkingen

82

5



6. Specificaties
Dupliceersysteem

❖ Configuratie:
Desktop

❖ Afdrukproces:
Volautomatisch met enkele stencildrum

❖ Type origineel:
Vel

❖ Formaat origineel:
Maximum 275 mm × 395 mm, 10,8" × 15,6"

❖ Pixeldichtheid:
300 × 300 dpi

❖ Afbeeldingsmodus:
Modus Foto
Modus Tekst
Modus Tekst/Foto

❖ Afdrukdensiteit:
Lichter
Normaal
Donkerder
Tint

❖ Verkleiningsfactoren:
• Inch-versie:

93%, 77%, 74%, 65%
• Metrische versie:

93%, 87%, 82%, 71%

❖ Vergrotingsfactoren:
• Inch-versie:

155%, 129%, 121%
• Metrische versie:

141%, 122%, 115%
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❖ Afdrukgebied:
• LG-drum:

210 mm × 355 mm, 8,2" × 14,0"
• B4-drum:

250 mm × 355 mm, 9,8" × 14,0"

❖ Formaat afdrukpapier:
Maximum 275 mm × 395 mm, 10,8" × 15,6"
Minimum 90 mm × 140 mm, 3,6" × 5,6"

❖ Marge bovenrand:
5 mm ± 3 mm, 0,2" ± 0,12"

❖ Gewicht afdrukpapier:
35 g/m2 tot 127,9 g/m2, 9,3 lb tot 34 lb

❖ Afdruksnelheid:
60 – 90 tpm (2 stappen)

❖ Tijd nodig voor de eerste kopie (masterverwerkingstijd):
Minder dan 45,0 seconden (A4L, 81/2" × 14"L)

❖ Tijd nodig voor tweede kopie (eerste afdruktijd):
Minder dan 47,0 seconden (A4L, 81/2" × 14"L)

❖ Afdrukken in kleur:
Verwisselen van de drumeenheid (zwart, rood, blauw, groen, bruin, geel,
paars, marine, kastanjebruin, oranje en grijsblauw)

❖ Aanpassen van afdrukpositie:
• Verticaal:

Meer dan ± 10 mm, ± 0,39"
• Zijwaarts:

10 mm, 0,39" (voor beide zijden)

❖ Inhoud papierinvoertafel:
500 vel (80 g/m2, 20 lb)

❖ Inhoud papieropvangbak:
500 vel (80 g/m2, 20 lb)

❖ Inhoud masteropvangbak:
30 masters
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❖ Afmetingen (B × D × H):

*1 Met zowel de papierinvoertafel als de papieropvangbak verwijderd.

❖ Gewicht:
• Dupliceersysteem: 54 kg, 119,1 lb

❖ Geluid *1:
Geluidsniveau

Geluidsdrukniveau*2

*1 De bovenstaande metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met ISO
7779 gemeten waarden.

*2 De waarde is gemeten op de positie van de gebruiker.

❖ Stroomtoevoer:
Zie de binnenkant van de omslag van deze handleiding.

❖ Stroomverbruik:

❖ Optionele onderdelen:
• Kleurendrum

B4-drum
LG-drum

Breedte Diepte Hoogte

Opgeslagen *1 582 mm, 23,0" 663 mm, 26,1" 519 mm, 20,5"

Geplaatst 1.332 mm, 52,5" 663 mm, 26,1" 519 mm, 20,5"

Afdruksnelheid Geluid

Stand-by -- 32 dB(A)

Tijdens het afdrukken 60 kpm 77 dB(A)

90 kpm 80 dB(A)

Afdruksnelheid Geluid

Stand-by -- 23 dB(A)

Tijdens het afdrukken 60 kpm 64 dB(A)

90 kpm 68 dB(A)

Tijdens het maken van een master Minder dan 0,175 kW

Afdrukken Minder dan 0,175 kW
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Verbruiksartikelen

Opmerking
❒ Wijzigingen voorbehouden.

Naam Afmetingen Opmerkingen

Master voor LG-drum Lengte: 50 m, 164ft/rol

Breedte: 240 mm, 9,5"

1 rol/pak

Per rol kunnen er 100 masters 
worden gemaakt

Master voor B4-drum Lengte: 50 m, 164ft/rol

Breedte: 280 mm, 11,0"

1 rol/pak

Per rol kunnen er 100 masters 
worden gemaakt

Inkt-zwart 500ml/pak, 5 pakken/doos Bedrijfsomgeving: – 5 tot 
40°C, 10 tot 95% RL

Inkt-rood 600 ml/pak, 5 pakken/doos

Inkt-blauw 600 ml/pak, 5 pakken/doos

Inkt-groen 600 ml/pak, 5 pakken/doos

Inkt-bruin 600 ml/pak, 5 pakken/doos

Inkt-geel 600 ml/pak, 5 pakken/doos

Inkt-paars 600 ml/pak, 5 pakken/doos

Inkt-marineblauw 600 ml/pak, 5 pakken/doos

Inkt-kastanjebruin 600 ml/pak, 5 pakken/doos

Inkt-oranje 600 ml/pak, 5 pakken/doos

Inkt-grijsblauw 600 ml/pak, 5 pakken/doos
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Papierstoringen oplossen,   53

R

Rechterklep,   8

S

Scheidingsdrukhendel,   8
Slechte afdrukkwaliteit,   68
Snelheids-indicators,   12
{Snelheid}-toets,   10, 25
Standaardafdrukken,   18
{Start afdrukken}-toets,   11
Stroomtoevoer,   79

T

Teller,   12
{Test}-toets,   10
Toegang tot het apparaat,   79
Toets {Beelddichtheid},   10
Toetsen,   10
Toets {Type origineel},   10

V

Veiligheidsinformatie,   1
Verbruiksartikelen,   86
Vergrendelingsgreep inkthouder,   9
Vergrendelingsgrepen van zijplaten 

papierinvoer,   8
Vergrendelingshendel van de 

drumeenheid,   9
Vergroot/Verklein vast,   28
{Vergroten/Verkleinen}-toets,   10, 29
Vergroting,   28
Vergrotingsindicators,   11
Verkleining,   28
Voorbereidingen voor het afdrukken,   16
Voorklep,   8
Vuil op de achterzijde van het papier,   68
Vuil op de voorzijde van het papier 

(zwarte strepen/vlekken),   71

W

{Wis/Stop}-toets,   11, 26

Z

Zijplaten papieropvang,   9
Zijplaten van de papierinvoer,   8
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In overeenstemming met IEC 60417 worden voor de hoofdschakelaar van dit apparaat de volgende
symbolen gebruikt: 

a betekent INGESCHAKELD.

b betekent UITGESCHAKELD.

Waarschuwing:

Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in welk
geval de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet nemen.
Copyright © 2008
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