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Laitteen mukana toimitetut oppaat
Laitteen käyttöohjeet toimitetaan seuraavissa muodoissa:

Esitystapa Käyttöoppaat

Painetut käyttöoppaat • Lue tämä ensin

• Start Guide

• Pika-asennusopas

Cd-levy • Driver Installation Guide

Verkkosivut • Lue tämä ensin

• Käyttäjän opas

• Operating Instructions (HTML-oppaat)

• Start Guide

• Pika-asennusopas

• Driver Installation Guide

Lue tämä ensin

Ennen kuin käytät laitetta, lue tämän oppaan kohta Turvallisuustiedot. Oppaassa on myös tietoja
lakien ja ympäristösäädösten noudattamisesta.

Start Guide

Kertoo, miten oppaita voidaan lukea laitteen käyttöpaneelilta. Kertoo myös, miten laitteelle kirjau-
dutaan.

Käyttäjän opas

Alla on annettu yhteenveto oppaiden sisällöstä, kuten laitteen peruskäytöstä, usein käytetyistä toi-
minnoista ja vianmäärityksestä kun näytöllä on virheilmoitus.

Operating Instructions (HTML-oppaat)

Kuvaa laitteen asennuksen, tulostustoiminnot, huollon, tekniset tiedot, vianmäärityksen, järjestel-
mäasetukset ja turvallisuustoiminnot.

Käyttöohjeet ovat saatavilla englanniksi, saksaksi, italiaksi, espanjaksi, hollanniksi ja venäjäksi.

Käyttäjän opas ja tietoturvaopas ovat saatavilla yllä mainituilla seitsemällä kielellä sekä muilla kie-
lillä.

Lisätietoja HTML-oppaiden käyttötavasta, katso Operating Instructions.

Pika-asennusopas

Kuvaa, miten laite puretaan paketista ja asennetaan, miten paperi ja värikasetti lisätään jne.
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Driver Installation Guide

Opasta ei ole suomennettu. Oppaassa käsitellään tulostinohjainten asennus ja asetusten määrittä-
minen. Opas löytyy ohjaimet sisältävältä cd-levyltä.

• Ennen kuin teet laajempia tietoturva- ja todennusasetuksia, tutustu Tietoturvaoppaaseen.

• Seuraavat oppaat löytyvät verkkosivustolta.

• Liite

• DHCP Option 204
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1. Aluksi
Tässä osassa käsitellään tulostimen mukana toimitetuissa oppaissa käytetyt symbolit, saatavilla olevat li-
sävarusteet sekä osien nimet ja toiminnot.

Ennen aloittamista

Käyttöoppaiden merkintätavat

Käyttöoppaissa käytetyt symbolit

Oppaassa käytetään seuraavia symboleita:

Näihin kohtiin on syytä kiinnittää huomiota laitetta käytettäessä. Niissä annetaan myös todennäköisiä
syitä paperitukoksiin, alkuperäisten vahingoittumiseen tai tietojen menetykseen. Noudata ohjeita.

Lisäselityksiä laitteen toiminnoista ja ohjeita virhetilanteiden ratkaisemiseksi.

[ ]
Laitteen näytön tai käyttöpaneelin näppäimien nimet.

(pääasiassa Eurooppa ja Aasia), (pääasiassa Eurooppa) tai (pääasiassa Aasia)

(pääasiassa Pohjois-Amerikka)

Alueen A ja B mallien toimintojen erot on merkitty alueiden symboleilla. Lue käyttämäsi mallin aluetta
vastaavan symbolin tiedot. Lisätietoja käyttämääsi mallia vastaavasta symbolista, katso s. 8 "Malli-
kohtaiset tiedot".

Vastuuvapauslauseke

Oppaan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Yritys ei vastaa missään tapauksessa suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seuraamuksellisis-
ta vahingoista, jotka johtuvat laitteen käsittelystä tai käyttämisestä.

Huomautuksia

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat muiden kuin laitevalmistajan
tarvikkeiden käytöstä toimistotuotteissa.

7



Hyvän tulostuslaadun varmistamiseksi valmistaja suosittelee valmistajan alkuperäisen väriaineen käyttä-
mistä.

Oppaan kuvat saattavat erota hieman itse laitteesta.

IP-osoitteet

Tässä ohjeessa "IP-osoite" viittaa sekä IPv4- että IPv6-ympäristöihin. Lue käyttämäsi IP-ympäristön oh-
jeet.

Mallikohtaiset tiedot

Tässä kerrotaan, miten tunnistat alueen, johon tulostimesi kuuluu.

Tulostimen takana on tarra alla ilmoitetussa kohdassa. Tarrassa on tulostimesi aluetiedot. Lue tarran teks-
ti.

DUL004

Seuraavat tiedot ovat aluekohtaisia. Lue tulostimesi aluetta vastaavan symbolin alla olevat tiedot.

(pääasiassa Eurooppa ja Aasia)

Jos tarrassa lukee seuraavaa, tulostin on alueen A malli:

• CODE XXXX -27

• 220–240 V

(pääasiassa Pohjois-Amerikka)

Jos tarrassa lukee seuraavaa, tulostin on alueen B malli:

• CODE XXXX -17

• 120–127 V

• Käyttöohjeen mitat on ilmoitettu metri- ja tuumayksikköinä. Metriyksiköt koskevat alueen A tulosti-
mia. Tuumayksiköt koskevat alueen B tulostimia.

1. Aluksi
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Lisävarustelista

Tässä annetaan tulostimen lisävarustelista ja oppaassa käytetyt nimet.

Lisävarusteen nimi Kuvaus

Paperinsyöttöyksikkö PB3240 Alemmat paperikasetit

LCIT PB3260 Kasetti 3 (suurkapasiteettikasetti)

LCIT RT3030 Suurkapasiteettikasetti

Postilaatikko CS3000 Postilaatikko

Sisäinen taittoyksikkö FD3000 Sisäinen taittoyksikkö

Siltayksikkö BU3070 Siltayksikkö

Rei'itysyksikkö PU3050 EU

Rei'itysyksikkö PU3050 NA

Rei'itysyksikkö PU3050 SC

Rei'itysyksikkö PU3060 EU

Rei'itysyksikkö PU3060 NA

Rei'itysyksikkö PU3060 SC

Rei'itysyksikkö

Tasaajayksikkö, tyyppi M25 Tasaaja

Huomiovalo AL3000 Huomiovalo

Kiintolevylisävaruste, tyyppi P13 Kiintolevy

IPDS-yksikkö P13 IPDS-yksikkö

XPS-suoratulostuslisävaruste, tyyppi Direct Print
Option Type P13

XPS-kortti

IEEE 802.11a/g/n käyttöliittymäyksikkö, tyyppi
M19

WLAN-kortti

IEEE 1284 -liitäntäkortti M19 IEEE 1284 -liitäntäyksikkö

USB-laitepalvelinlisävaruste M19 USB-laitepalvelin

Laajennettu USB-kortti M19 Laajennettu USB-kortti

VM-kortti, tyyppi P13 VM-kortti

Ennen aloittamista
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Lisävarusteen nimi Kuvaus

PostScript3-yksikkö, tyyppi P13 Adobe PostScript 3 -yksikkö

1. Aluksi
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Osien nimet ja toiminnot

• Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja. Laitteen sisäosat voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Edestä ja vasemmalta

31 4

5

6

7

DUL005

8

9

2

1. Paperinkäännön lisäluovutustaso

Vedä tämä taso ulos, kun tulostat suurempia asiakirjoja kuin A4  tai 81/2 × 11 .

2. Paperin kääntö

Molemmille puolille tulostettavat paperit käännetään täällä.

3. Käyttöpaneeli

Katso s. 19 "Laitteen käyttöpaneelin nimet ja toiminnot".

4. Päävirtakytkin

Päävirtakytkimen on oltava päällä laitteen käyttämiseksi. Jos kytkin ei ole päällä, avaa päävirtakytkimen kansi
ja käännä kytkin päälle.

5. Etukansi

Avaa etukansi päästäksesi käsiksi laitteen sisäosiin.

6. Paperikasetit (kasetit 1–2)

Laita paperi tänne. Lisätietoja, katso s. 43 "Paperin lisääminen".

Osien nimet ja toiminnot
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7. Alemmat paperikasetit

Laita paperi tänne. Lisätietoja, katso s. 43 "Paperin lisääminen".

8. Tuuletusaukot

Estävät ylikuumenemisen.

9. Sisäinen luovutustaso 1

Tulostetut paperit luovutetaan tähän.

Edestä ja oikealta katsottuna

DUL006

1

6

5

2

3

4

1. Oikea etukansi

Avaa kansi, jos sattuu paperitukos.

2. Ohisyöttötaso

Käytä tulostettaessa kalvoille, tarroille tai paperille, jota ei voi laittaa paperikasetteihin. Lisätietoja, katso
s. 45 "Paperin lisääminen ohisyöttötasolle".

3. Paperiohjaimet

Kun laitat paperia ohisyöttötasolle, säädä paperiohjaimet tasaisesti paperia vasten.

4. Paperituki

Jos käytät ohisyöttötasolla suurempia paperikokoja kuin A4  (81/2 × 11 ), vedä tämä paperituki ulos.

5. Tuuletusaukot

Estävät ylikuumenemisen.

1. Aluksi
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6. Oikea alakansi

Avaa kansi, jos sattuu paperitukos.

Takaa ja vasemmalta katsottuna

DUL007

1

1

1. Tuuletusaukot

Estävät ylikuumenemisen.

Huomiovalon toiminnot

Tässä luvussa esitellään huomiovalon toiminnot.

• Älä työnnä tai paina merkkivaloa, kun se on asennettu tulostimeen. Valo tai tulostin voivat
mennä rikki tai niihin voi tulla toimintahäiriö.

Osien nimet ja toiminnot
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CUV121

Huomiovalo ilmoittaa käyttäjälle, että tulostimessa on paperitukos tai paperi on loppunut.

Huomiovalon värit ja niiden merkitys:

Valo Tila

Alempi valo palaa sinisenä. Tulostaminen

Alempi valo vilkkuu sinisenä. Tiedon vastaanotto

Ylempi valo palaa punaisena. Tapahtui virhe

(Esimerkki)

• Näytöllä on ilmoitus huoltokutsun tarpeesta.

• Paperitukos

• Paperi loppu

• Väriaine loppu

• Muisti täynnä

Lue näytön viesti ja noudata annettuja ohjeita. Li-
sätietoja, katso Operating Instructions s. 71
"Tulostintoiminnon ilmoitukset" tai s. 76 "Muut il-
moitukset".

1. Aluksi
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Valo Tila

Ylempi valo vilkkuu keltaisena. Varoitus

(Esimerkki)

• Väriaine on lähes lopussa.

• Hukkavärisäiliö on lähes täynnä.

• Paperi on lähes loppu.

Lue näytön viesti ja noudata annettuja ohjeita. Li-
sätietoja, katso Operating Instructions s. 71
"Tulostintoiminnon ilmoitukset" tai s. 76 "Muut il-
moitukset".

Osien nimet ja toiminnot
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Laitteen lisävarusteiden toiminnot

Laitteen ulkoiset lisävarusteet

DUL001

6

123

7

5

8

4

9

10

1. Kasetti 3 (suurkapasiteettikasetti)

Yksikkö koostuu kahdesta paperikasetista.

Paperia voi lisätä, vaikka kasetti 3 (suurkapasiteettikasetti) olisi käytössä. Kasetin vasemman puolen voi vetää
ulos, kun kasetti 3 (suurkapasiteettikasetti) on käytössä.

2. Suurkapasiteettikasetti

Paperi laitetaan tähän.

3. Alemmat paperikasetit

Yksikkö koostuu kahdesta paperikasetista.

4. Siltayksikkö

Siirtää paperit viimeistelijään.

5. Sisäinen monitaittoyksikkö

Sisäinen monitaittoyksikkö voi suorittaa seuraavat taitot: puolitaitto, kirjetaitto sisään, kirjetaitto ulos ja z-taitto.

1. Aluksi
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6. Postilaatikko

Lajittelee tulostetut paperit. Koostuu postilaatikkoluovutustasoista 1–4.

7. Finisher SR3210

Lajittelee, niputtaa ja nitoo arkit. Sisältää seuraavat:

• Viimeistelijän ylätaso

• Viimeistelijän lajittelutaso

Kopiot voidaan rei'ittää, jos viimeistelijään on asennettu lisävarusteena saatava rei'itysyksikkö.

8. Finisher SR3230

Lajittelee, niputtaa ja nitoo arkit. Sisältää seuraavat:

• Viimeistelijän ylätaso

• Viimeistelijän lajittelutaso

Kopiot voidaan rei'ittää, jos viimeistelijään on asennettu lisävarusteena saatava rei'itysyksikkö.

9. Tulosteiden tasaaja

Tasaa viimeistelijän lajittelutason arkit.

10. Huomiovalo

Huomiovalon vilkkuminen tai palaminen ilmoittaa käyttäjälle ongelmista tulostuksessa. Näitä voivat olla mm.
paperitukos tai paperin loppuminen.

Laitteen sisäiset lisävarusteet

• Kiintolevy

Kiintolevyn avulla voit tallentaa tulostettavat asiakirjat.

• Adobe PostScript 3 -yksikkö

Mahdollistaa tulostuksen Adobe PostScript 3 -tulostinohjaimella.

PS/PDF-toiminto, joka on perustoiminto, ei enää toimi, jos poistat Adobe PostScript 3 -lisävarus-
teen laitteeltasi.

• VM-kortti

Kortilla voidaan asentaa sulautettuja ohjelmistosovelluksia.

• IPDS-yksikkö

Sallii tulostuksen Intelligent Printer Data Stream (IPDS) -toiminnon avulla.

• XPS-kortti

Voit tulostaa XPS-tiedostoja.

• USB-laitepalvelin

Voit lisätä Ethernet-portin tulostimeen ja käyttää samaan aikaan kahta IP-osoitetta.

Lisätietoja lisävarusteen asentamisesta, katso Käyttöohjeet.

• Laajennettu USB-kortti

Laitteen lisävarusteiden toiminnot
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Sallii USB-portin lisäämisen.

Lisätietoja lisävarusteen asentamisesta, katso Käyttöohjeet.

• IEEE 1284 -liitäntäyksikkö

IEEE 1284 -kaapeliiliitäntä.

Lisätietoja lisävarusteen asentamisesta, katso Käyttöohjeet.

• WLAN-kortti

Voit käyttää langatonta lähiverkkoa.

Lisätietoja lisävarusteen asentamisesta, katso Käyttöohjeet.

1. Aluksi
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Laitteen käyttöpaneelin nimet ja toiminnot

DNE093

21

4

5

5
6

3

1. Näyttö

Tämä on kosketusnäyttö, jossa näkyvät kuvakkeet, näppäimet, pikanäppäimet ja widgetit eli vimpaimet. Nii-
den avulla liikutaan eri näytöissä ja sovelluksissa. Näytöllä annetaan tietoja toimintatilasta ja näytetään erilai-
sia ilmoituksia. Katso s. 21 " [Pääsivu]-näytön käyttäminen".

2. Päävirran merkkivalo

Virran merkkivalo syttyy, kun laite käynnistetään päävirtakytkimestä. Kun laite on lepotilassa, virtakytkimen
merkkivalo vilkkuu hitaasti. Lämpöyksikön sammutustilassa virtakytkimen merkkivalo palaa.

3. Tilan merkkivalo

Ilmaisee järjestelmän tilan. Palaa virheen sattuessa ja väriaineen loppuessa.

4. Tietoa vastaanotetaan -merkkivalo (tulostin)

Vilkkuu, kun laite ottaa vastaan tulostustöitä tietokoneelta.

5. Ulkoiset muistipaikat

SD-kortille tai USB-muistilaitteelle. Lisätietoja, katso Operating Instructions.

6. Ulkoisen muistipaikan merkkivalo

Syttyy, kun SD-kortti asennetaan korttipaikkaan.

Laitteen käyttöpaneelin nimet ja toiminnot
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Näytön kielen vaihtaminen
Voit muuttaa näytöllä käytettävän kielen seuraavasti. Englanti on oletusasetuksena.

1. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

2. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle ja paina sitten [Vaihda kieli -sovellus] -kuvaketta.

3. Valitse haluamasi kieli.

4. Paina [OK].

1. Aluksi
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[Pääsivu]-näytön käyttäminen
[Pääsivu]-näyttö on oletusnäyttönä laitteen käynnistyessä.

Jokaisella toiminnolla on oma kuvake, joka näkyy [Pääsivu]-näytössä. Usein käytettyjen verkkosivujen
pikavalintoja voi lisätä [Pääsivu]-näytölle. Voit myös tallentaa pienoisohjelmia, esimerkkinä Vaihda kieli
-ohjelma. [Pääsivu]-näyttö ja kunkin toiminnon näyttö voivat poiketa asennetuista lisävarusteista riip-
puen.

Siirry [Pääsivu]-näyttöön valitsemalla näytön alalaidasta keskeltä [Pääsivu] ( ).

• Älä kohdista näyttöön iskuja tai suurta voimaa, muuten se voi mennä rikki. Suurin sallittu voima on
n. 30 N (n. 3 kp). (N = newton, kp = kilopondi. 1 kp = 9,8 N.)

Vaihda näyttöä pyyhkäisemällä sitä oikealle tai vasemmalle.

FI DUL009

5

6

13

1 3 4

7891012 11

2

1. Sisäänkirjautuneen käyttäjän kuvake

Kun käyttäjätunnistus on käytössä, näytössä näkyy kuvake, joka ilmaisee sisäänkirjautuneet käyttäjät.

Painamalla kuvaketta näet sisäänkirjautuneiden käyttäjien nimet.

2. Järjestelmäviesti

Näyttää järjestelmän ja sovellusten lähettämät viestit.

3. [Sisäänkirjaus]/[Uloskirjaus]

Painikkeet näkyvät, kun käyttäjän todennus on käytössä. Kun painat [Sisäänkirjaus], todennusikkuna avautuu.
Jos olet kirjautunut laitteelle, näytetään [Uloskirjaus]-painike. Kirjaudu ulos laitteelta painamalla [Uloskirjaus].

Lisätietoa kirjautumisesta, katso Operating Instructions.

4. [Energiansäästötila] 

Lepotilaan siirtyminen.

Lisätietoja tiloista, katso s. 31 "Virransäästö".

5. Sovellusluettelokuvake 

Avaa sovellusluettelon. Voit luoda [Pääsivu]-näyttöön sovellusten pikavalintoja.

[Pääsivu]-näytön käyttäminen
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Jos haluat käyttää [Pienoisohjelmat]- ja [Tallenna]-välilehdillä näkyviä sovelluksia, luo sovelluksesta pikakuva-
ke [Pääsivu]-näytölle. Lisätietoja, katso Operating instructions.

6. Kuvakkeet näyttöjen vaihtamista varten 

Siirtymiseen viiden pääsivun välillä. Kuvakkeet näkyvät alaoikealla ja alavasemmalla. Kuvakkeiden määrä
osoittaa, kuinka monta näyttöä on nykyisen näytön kummallakin puolella.

7. [Seis]

Pysäytä käynnissä oleva työ.

8. [Valikko] 

Näyttää käytössä olevan sovelluksen valikkonäytön. Käytettävästä sovelluksesta riippuen painike voi olla
poissa käytöstä. Voit myös painaa tätä painiketta [Pääsivu]-näytöllä palauttaaksesi [Pääsivu]-näytön oletusa-
setukset.

9. [Pääsivu] 

Avaa [Pääsivu]-näytön.

10. [Paluu] 

Painamalla tätä painiketta palaat aiempaan näyttöön, kun näytön toiminnot on otettu käyttöön tai käytössä on
sovelluksia. Käytettävästä sovelluksesta riippuen painike voi olla poissa käytöstä. Jotkin sovellukset mahdollis-
tavat tämän painikkeen käyttöönoton tai käytöstä poiston. Lisätietoja asetuksista, katso Operating Instructions.

11. [Mediatiedot] /

Poista SD-kortti tai USB-muistilaite media-portista painamalla. Lisätietoja, katso Operating Instructions.

12. [Tarkista tila]

Tarkista laitteen järjestelmän tila, jokaisen toiminnon käyttötila ja nykyisten töiden tila. Voit näyttää myös työ-
historian ja laitteen huoltotiedot.

13. Kuvakealue

Näyttää toimintojen ja sovellusten kuvakkeet. Viidessä pääsivunäytössä on erilaisia kuvakkeita. Lisätietoja
näyttöjen kuvakkeista, katso s. 23 "[Pääsivu]-näytön tärkeimmät kuvakkeet".

Voit myös lisätä pikavalintoja ja järjestää kuvakkeita kansioiden avulla. Lisätietoja, katso Operating Instru-
ctions.

• Voit vaihtaa [Pääsivu]-näytön taustakuvan. Lisätietoja, katso Operating Instructions.

• Voit vaihtaa käyttötiloja Pääsivun kuvakkeita käyttämällä. Voit myös vaihtaa käyttötiloja toiminto-
painikkeiden avulla. Lisätietoja toimintopainikkeista, katso Operating Instructions.

• Toimintatilaa ei voi vaihtaa seuraavissa tapauksissa:

• Seuraavia näyttöjä käytettäessä:

• Laitteen ominaisuudet

• Huolto: tulostus

• Huolto: kuva

• Laskuri

• Kysely

1. Aluksi
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• Osoitelistan hallinta

• Kas.paperias.

• Nykyinen työ/Aiemmat työt

• [Pääsivu]-näyttö on oletusnäyttönä laitteen käynnistyessä. Oletusasetuksen voi vaihtaa kohdassa
Toimintojen järjestys. Katso Operating Instructions.

[Pääsivu]-näytön tärkeimmät kuvakkeet

Seuraavat kuvakkeet näkyvät [Pääsivu]-näytöllä oletusasetuksina:

Kuvake Kuvaus

Tulostin Voit määärittää tulostusasetukset helposti.

Lisätietoja, katso Operating Instructions.

Tulostus (muistilaite) Voit tulostaa tiedostoja muistilaitteelta. Lisätietoja, katso Operating Inst-
ructions.

Tulostuksen pikavapautus Tulosta tiedostoja helposti. Lisätietoja, katso Operating Instructions.

Tulostin (klass.) Määritä tulostusasetukset.

Verkkoselain Avaa verkkosivuja. Lisätietoja, katso Operating Instructions.

Käyttäjän opas Paina nähdäksesi laitteen käyttöoppaat.

Osoitelistan hallinta Avaa osoitelista.

Lisätietoja osoitekirjan käytöstä, katso Operating Instructions.

Sovellussivusto Paina nähdäksesi sovellussivuston.

Lataa sovelluksia laitteeseesi. Lisätietoja, katso Operating Instructions.

Käyttäjän työkalut Näyttää laitteen alkuasetusten näytön.

Järjest.viesti-sovellus Näyttää järjestelmän ja sovellusten lähettämät viestit.

Vaihda kieli -sovellus Vaihda näytön kieli.

Tarviketiedot-sovellus Näyttää jäljellä olevan väriaineen määrän.

Kasetin tiedot Näyttää kasetin asetukset ja jäljellä olevan paperin määrän. Kun ener-
giansäästötila on käytössä, tämä pienoisohjelma on himmennetty, ja
se ei enää näytä kasetin asetuksia tai jäljellä olevan paperin määrää.

[Pääsivu]-näytön käyttäminen
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Kuvake Kuvaus

Sisäiset ohjelmistosovellukset Kun sovellus on asennettu, sen toimintokuvake näkyy [Pääsivu]-näytös-
sä.

Voit räätälöidä laitetta lisäämällä [Pääsivu]-näytölle kuvakkeita. Lisätietoja kuvakkeiden lisäämisestä
[Pääsivu]-näytölle, katso s. 27 "Kuvakkeiden lisääminen [Pääsivu]-näyttöön".

[Tulostin (klassinen)]-näyttö

2 31
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1. Paperikasettien tilan ilmaisimet

Näyttää paperikasetin asetukset.

2. Toimintatila tai viestit

Näyttää laitteen tilan, kuten "Valmis", "Offline" ja "Tulostaa...". Tulostustyön tiedot (käyttäjätunnus ja asiakirjan
nimi) näkyvät tässä.

3. [Tulostus muistilaitteelta]

Painamalla avaat näytön tiedostojen tulostamiseksi suoraan muistilaitteilta.

4. Tarviketiedot

Näyttää jäljellä olevan väriaineen määrän.

5. [Työn nollaus]

Voit peruuttaa nykyisen tulostustyön painamalla tätä.

Jos painat tätä, kun Heksalista on valittuna, Heksalista peruutetaan.

6. [Työn käsittely]

Paina keskeyttääksesi käynnissä olevan työn.

1. Aluksi
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7. [Sivun syöttö]

Paina tätä näppäintä, kun haluat tulostaa kaikki laitteen välimuistissa olevat tiedot.

8. [Taustatulostustyöt]

Paina, kun haluat tarkistaa taustatulostuksessa olevat työt.

9. [Virheraportti]

Paina näppäintä, kun haluat tarkistaa tietokoneelta lähetettyjen tulostustöiden virheraportit.

10. [Yksink. näyttö ]

Vaihda yksinkertaistettuun näyttöön. Lisätietoja, katso Käyttöohjeet.

11. [Tulostus]

Paina tästä nähdäksesi tietokoneelta lähetetyt tulostustyöt.

[Tiedot]-näyttö

Voit määrittää laitteen näyttämään säästöt paperinkulutuksessa ja lisätä käyttäjien ympäristötietoisuutta.

Kun käyttäjän todennus on käytössä, näyttö avautuu, kun kirjaudut laitteelle. Kun käyttäjän todennus ei
ole käytössä, näyttö avautuu laitteen palattua lepotilasta tai järjestelmän nollauksen aikana. [Tiedot]-
näyttö avautuu kun virta on kytketty päälle, todennusasetuksista riippumatta.

1 2 3

FI DUL012

4

5

1. [Edell.] / [Nyk.]

Paina vaihtaaksesi edellisen laskurijakson ja nykyisen laskurijakson [Tiedot]-näyttöjen välillä.

2. Paperinsäästö

Näyttää kaksipuoleista ja yhdistelmätulostusta käyttämällä säästetyn paperin määrän. Luku kertoo säästetyn
paperin määrän prosentteina käytetyn paperin kokonaismäärästä. Luvun kasvaessa puiden määrä kasvaa.
Jos paperisäästö saavuttaa tietyn tason, puut tekevät hedelmää.

Paina [...] pallon alaoikeassa kulmassa nähdäksesi seuraavat kohteet:

• Tulostettuja sivuja yhteensä:

Näyttää nykyisen laskurijakson yhteenlaskettujen tulosteiden summan.

• 2-puoleiset:

[Pääsivu]-näytön käyttäminen
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Näyttää kaksipuoleisten tulosteiden osuuden tulosteiden kokonaismäärästä.

Mitä korkeampi suhde, sitä enemmän lehtiä on näkyvissä.

• Yhdistely:

Näyttää yhdistelytulosteiden osuuden tulosteiden kokonaismäärästä.

Mitä korkeampi suhde, sitä enemmän lehtiä on näkyvissä.

3. [Sulje]

Sulje [Tiedot]-näyttö ja palaa käyttötilaan painamalla tätä.

4. Laskurijaksot

Nykyiset ja edelliset laskurijaksot näkyvät näytössä.

5. Ilmoitus

Näytöllä näkyy pääkäyttäjän viesti.

Näytön mahdolliset toiminnot

• Nipistys

Aseta peukalo ja etusormi näytölle ja nipistä sormet yhteen loitontaaksesi näkymää. Kaksoisnapau-
tus voi myös suorittaa tämän toiminnon.

DNE103

• Sormien levitys

Aseta peukalo ja etusormi näytölle ja levitä sormet lähentääksesi näkymää. Kaksoisnapautus voi
myös suorittaa tämän toiminnon.

DNE104

• Pyyhkäisy

1. Aluksi
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Vaihda näyttöä pyyhkäisemällä sormella oikealle tai vasemmalle.

DNE102

• Pitkä kosketus

Aseta sormi näytölle ja pidä se näytöllä, kunnes seuraava näyttö ilmestyy näkyviin. Näyttää käy-
tössä olevan sovelluksen valikkonäytön.

DNE101

• Vetäminen

Paina sormesi näyttöä vasten ja liu'uta sitä näytöllä. Siirrä kuvakkeita, kansioita jne., minne haluat.

DNE111

Kuvakkeiden lisääminen [Pääsivu]-näyttöön

Pikavalintojen lisääminen [Pääsivu]-näyttöön

Voit lisätä näyttöön pikavalintoja laitteen toimintoihin.

[Pääsivu]-näytön käyttäminen
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Voit näyttää laitteen toimintojen ja asennettujen sovellusten kuvakkeita, kun olet poistanut ne [Pääsivu]-
näytöstä.

1. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

2. Paina .

3. Painamalla [Sovellukset]-välilehteä lisäät pikavalinnan muuhun kuin [Tulostin (klass.)] -
toimintoon. Paina [Ohjelma]-välilehteä lisätäksesi pikavalinnan [Tulostin (klass.)] -toimin-
nolle.

4. Jos haluat lisätä muun kuin [Tulostin (klass.)] -pikavalinnan, pidä kyseinen kuvake pai-
nettuna. Pidä [Klassiset sovellukset] -kuvaketta painettuna pikavalinnan lisäämiseksi [Tu-
lostin (klass.)] -toiminnolle.

Kuva siitä, mihin pikavalintapainike sijoitetaan [Pääsivu]-näyttöön.

5. Vedä kuvake haluamaasi kohtaan näytölle.

Jos haluat lisätä pikavalinnan [Tulostin (klass.)] -toimintoon, siirry vaiheeseen 6.

6. Valitse [Tulostin (klass.)].

Pikavalintojen lisääminen kirjanmerkkeihin [Pääsivu]-näytössä

Voit lisätä pikavalintoja kirjanmerkkeihin, jotka on tallennettu Verkkoselaimen suosikkeihin [Pääsivu]-
näytössä.

1. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

2. Paina .

3. Paina [Tallenna]-välilehteä.

4. Pidä [Kirjanmerkki]-kuvake painettuna.

Kuva siitä, mihin pikavalintapainike sijoitetaan [Pääsivu]-näyttöön.

5. Vedä kuvake haluamaasi kohtaan näytölle.

6. Valitse luettelosta kirjanmerkki, jonka haluat lisätä.

Pienoisohjelmien lisääminen [Pääsivu]-näyttöön

Voit lisätä [Pääsivu]-näyttöön sovelluksia, jotka näyttävät jäljellä olevan väriaineen määrän tai vaihtavat
näytön kielen.

1. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

2. Paina .

3. Paina [Pienoisohjelma]-välilehteä.

4. Pidä lisättävän pienoisohjelman kuvake painettuna.

Kuva siitä, mihin pienoisohjelma sijoitetaan [Pääsivu]-näyttöön.

1. Aluksi
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5. Vedä kuvake haluamaasi kohtaan näytölle.

[Pääsivu]-näytön käyttäminen
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Virran kytkeminen/katkaiseminen

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

• Kun painat päävirtakytkintä, odota vähintään 10 sekuntia varmistaaksesi että päävirran merkkivalo
on syttynyt tai sammunut.

Päävirtakytkin on laitteen oikeassa sivussa. Kytkimestä käynnistetään laitteen päävirta, jolloin virran
merkkivalo käyttöpaneelin oikeassa reunassa syttyy. Kun päävirta katkaistaan, virran merkkivalo käyttö-
paneelin oikeassa reunassa sammuu. Tämä katkaisee laitteesta virran kokonaan.

• Laite siirtyy automaattisesti lämpöyksikön sammutustilaan tai lepotilaan, jos sitä ei käytetä tietyn
ajan kuluessa. Lisätietoja, katso s. 31 "Virransäästö".

Virran kytkeminen päälle

1. Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.

2. Avaa pääkytkimen kansi ja paina päävirtakytkintä.

Päävirran merkkivalo syttyy.

DLV015

• Kun olet kytkenyt virran pääkytkimestä, näytölle voi tulla ilmoitus laitteen käynnistymisestä. Älä kat-
kaise virtaa käynnistyksen aikana. Alustukseen kuluu noin 7 minuuttia.

• Sovelluskuvake tulee näkyviin [Pääsivu]-näytölle, kun sovellus käynnistyy.

1. Aluksi
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Päävirran kytkeminen pois päältä

• Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta äläkä johdosta. Johdosta vetämi-
nen voi vahingoittaa virtajohtoa. Vialliset virtajohdot voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

• Älä katkaise laitteesta virtaa, kun laite on toiminnassa.

• Älä pidä päävirtakytkintä painettuna alas, kun sammutat virran. Laite pakotetaan välittömään vir-
rankatkaisuun, mikä voi vaurioitaa kiintolevyä tai muistia ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

1. Avaa pääkytkimen kansi ja paina päävirtakytkintä.

Päävirran merkkivalo sammuu. Päävirta kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun laite sammuu.
Jos käyttöpaneelin näyttö ei sammu, ota yhteys huoltoon.

Virransäästö

Laitteessa on seuraavat energiansäästötoiminnot.

Lämpöyksikön sammutustila

Jos et käytä laitetta tietyn ajan sisällä viimeisimmän toiminnon jälkeen, laitteesta kuuluu naksahtava
ääni, ja se siirtyy lämpöyksikön sammutustilaan.

Kun laite on lämpöyksikön sammutustilassa, näyttö on päällä mutta lämpöyksikön lämmitin on pois
käytöstä virran säästämiseksi. Tässä tilassa voit muuttaa laitteen asetuksia käyttöpaneelilta. Tulosta-
misen aikana lämpöyksikön on kuitenkin oltava päällä.

Voit muuttaa lämpöyksikön sammutustilaan siirtymisen odotusaikaa kohdassa [Lämpöyksikkö pois
(virransäästö)]. Lisätietoja, katso Operating Instructions.

Poistu lämpöyksikön sammutustilasta seuraavasti:

• Aloita tulostus

Lepotila

Jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa tai painetaan [Energiansäästötila] ( ) laite siirtyy le-
potilaan vähentääkseen virrankulutustaan entisestään. Lisätietoja, katso Operating Instructions.

Voit muuttaa lepotilaan siirtymisen odotusaikaa kohdassa [Lepotilan ajastin]. Lisätietoja, katso
Operating Instructions.

Poistu lepotilasta jollakin seuraavista tavoista:

• Kosketa näyttöpaneelia

• Avaa etukansi tai oikeanpuoleinen kansi

Virran kytkeminen/katkaiseminen
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• Kun laite on lämpöyksikön sammutustilassa, virran merkkivalo palaa. Virran merkkivalo vilkkuu hi-
taasti, kun laite on lepotilassa.

• Virransäästötoiminnot eivät ole käytössä seuraavissa tapauksissa:

• Laite lämpenee.

• Toiminnot on keskeytetty tulostuksen aikana.

• Kun varoitusviesti ilmestyy näkyviin (laite siirtyy lämpöyksikön sammutustilaan ellei kansi ole
auki.)

• Kun laitteessa on paperitukos (laite siirtyy lämpöyksikön sammutustilaan ellei kansi ole auki.)

• Tiedon vastaanoton merkkivalo palaa tasaisesti tai vilkkuu.

• Laite ei siirry lepotilaan seuraavissa tapauksissa:

• Tiedonsiirto ulkoisen laitteen kanssa on kesken.

• Kiintolevy on käytössä.

• Näytöllä on ilmoitus huoltokutsun tarpeesta.

• Näytöllä on ilmoitus "Lisää väriä".

• Väriainetta lisätään.

• Kun jokin seuraavista näytöisä tulee näkyviin:

• Laitteen ominaisuudet

• Laskuri

• Kysely

• Osoitelistan hallinta

• Kas.paperias.

• Laite käsittelee tiedostoa.

• Vastaanottajaa tallennetaan osoitelistaan tai ryhmään.

• Näyttö on tilassa mallitulostus, viivästetty tulostus tai tallennustulostus.

• Tulostintoiminnolla tallennetun asiakirjan näyttö tulee esiin

• Sisäinen jäähdytyspuhallin on käynnissä.

• Kun laitetta käytetään Web Image Monitorilla

1. Aluksi
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Käyttäjän työkalujen käyttäminen
Tässä kerrotaan, miten Käyttäjän työkalut -valikkoa käytetään.

Käyttäjän työkaluissa voit muuttaa tai asettaa oletusarvoja. Työkaluissa on kahdeksan valikkoa:

• Näytön ominaisuudet

Määritä käyttöpaneelin asetukset.

• Laitteen ominaisuudet

Määritä laitteen asetukset.

• Huolto: tulostus

Näyttää valikossa Huolto: tulostus tehdyt asetukset.

• Huolto: kuva

Näyttää valikossa Huolto: kuva tehdyt asetukset.

• Laskuri

Vahvista tulostamiesi sivujen määrä.

• Kysely

Vahvista yhteystiedot kyselyitä varten.

• Osoitelistan hallinta

Hallitse laitteen käyttäjätietoja.

• Kas.paperias.

Määritä paperin asetukset.

• Järjestelmäasetusten toiminnot poikkeavat tavallisista toiminnoista. Sulje käyttäjän työkalut aina,
kun olet lopettanut asetusten muokkauksen.

• Kaikki Käyttäjän työkaluilla tehdyt muutokset pysyvät voimassa myös silloin, kun laite sammutetaan
virta- tai käyttökytkimestä tai painetaan [Energiansäästötila] tai [Aseta] -painiketta.

Oletusasetusten muuttaminen

Tässä kerrotaan, miten käyttäjän työkalujen asetuksia muutetaan.

• Jos Pääkäyttäjän todennuksen hallinta on määritetty, ota yhteyttä pääkäyttäjään.

1. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

2. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle ja paina [Käyttäjän työkalut] ( ) -kuvaketta.

Käyttäjän työkalujen käyttäminen
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3. Valitse asetukset, joita haluat muuttaa.

Muuta käyttäjän työkaluja [Järjestelmäasetukset] -valikosta painamalla [Laitteen ominaisuudet] ja
painamalla sitten [Järjestelmäasetukset].

4. Tee muutokset näytön ohjeiden mukaan ja paina sitten [OK].

Käyttäjän työkalujen sulkeminen

Tässä kerrotaan, miten Käyttäjän työkalujen asetuksista poistutaan.

1. Sulje asetusten aloitusnäyttö.

• Kun määrität kohtaa Näytön ominaisuudet

Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

• Kun määrität kohtia Laitteen ominaisuudet, Huolto: tulostus, Laskuri, Kysely, Osoitelistan hal-
linta tai Kasetin paperiasetus

Paina [Käyttäjän työkalut] ( ) näytön oikeassa ylälaidassa ja paina sitten [Pääsivu] ( )
näytön alalaidassa keskellä.

• Kun määrität kohtia Laitteen ominaisuudet, Huolto: tulostus, Huolto: kuva, Laskuri, Kysely, Osoitelis-
tan hallinta tai Kasetin paperiasetus, voit poistua valikosta Käyttäjän työkalut painamalla [Poistu]
tai [Sulje] näytön oikessa yläkulmassa ja [Pääsivu] ( ) näytön alalaidassa keskellä.

1. Aluksi
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Web Image Monitorin käyttäminen
Web Image Monitorilla voit tarkistaa laitteen tilan ja muuttaa asetuksia.

• Et voi määrittää laitteen asetuksia Web Image Monitor -ohjelmalla tietokoneelta, joka on samassa
verkossa kuin USB-laitepalvelin. Siirry Web Image Monitor -ohjelmaan tietokoneelta, joka on yh-
distetty laitteen verkkoon.

Toiminnot

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä tietokoneelta Web Image Monitorilla.

• Laitteen tilan tai asetusten näyttäminen

• Tulostustyön tilan tai historian tarkistaminen

• Tulostustöiden keskeyttäminen

• Laitteen nollaaminen

• Osoitekirjan hallinta

• Laitteen asetusten määrittäminen

• Verkkoprotokolla-asetukset

• Suojausasetukset

Laitteen määritykset

Toimintojen käyttäminen Web Image Monitorilla edellyttää TCP/IP-protokollaa. Kun laite on mää-
ritetty käyttämään TCP/IP-protokollaa, Web Image Monitorin toiminnot ovat käytettävissä.

Suositeltavat selaimet

• Windows:

Internet Explorer 7,0 tai uudempi

Microsoft Edge 20 tai uudempi

Firefox 10 ja 15 tai uudempi

Google Chrome, versio 19 tai uudempi

• OS X:

Firefox 10 ja 15 tai uudempi

Safari 3.0 tai uudempi

Google Chrome, versio 19 tai uudempi

Web Image Monitor tukee ruudunlukuohjelmia. Suositeltu ohjelmisto on JAWS 7.0 tai uudempi.

Web Image Monitorin käyttäminen
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Pääsivun näyttäminen

Tässä kerrotaan, miten Web Image Monitor ja pääsivu avataan.

• Älä aloita IPv4-osoitteen segmenttejä nollilla. Jos osoite on "192.168.001.010", anna se muodos-
sa "192.168.1.10".

1. Avaa selain.

2. Kirjoita selaimen osoiteriville "http://(laitteen IP-osoite tai isäntänimi)/"

Web Image Monitorin pääsivu avautuu.

Voit kirjoittaa myös laitenimen, jos se on tallennettu DNS- tai WINS-palvelimelle.

Jos käytössä on SSL-protokolla ja palvelintodennus, kirjoita osoitteeksi "https://(laitteen IP-osoite
tai nimi)/".

Web Image Monitor on jaettu seuraaviin alueisiin:

5

3

4

2

1

FI DUL013

1. Valikot

Luettelosta valitsemasi kohteen sisältö näytetään.

2. Otsikkoalue

Näyttää kuvakkeet Ohjeet-linkkeihin ja avainsanahakutoimintoon. Täällä näkyvät myös [Sisäänkirjautuminen]
ja [Uloskirjaus], joilla voit siirtyä pääkäyttäjätilasta käyttäjätilaan ja takaisin.

3. Päivitä/Ohje

 (Päivitä): Päivitä laitteen tiedot napsauttamalla työalueen oikeassa yläkulmassa olevaa -kuvaketta. Päi-
vitä koko näyttö napsauttamalla selaimen [Päivitä]-painiketta.

 (Ohje): Ohje-kuvakkeen avulla voit tarkastella tai ladata ohjetiedostoja.

4. Perustietojen alue

Näyttää laitteen perustiedot.

1. Aluksi
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5. Työalue

Valitun valikkoaiheen sisältö näytetään työalueella.

Web Image Monitorin käyttäminen
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Kulutustarvikkeiden täyttö ja vaihto
Tämä osio sisältää väriaineen ja niittien lisäämisessä huomioitavat varotoimenpiteet ja muiden kulutus-
tarvikkeiden vaihto-ohjeet.

Väriaineen lisääminen

• Älä hävitä väriainetta (uutta tai käytettyä) tai väriainesäiliötä polttamalla. Palovammavaara. Vä-
riaine syttyy joutuessaan kosketuksiin avotulen kanssa.

• Älä säilytä väriainetta (uutta tai käytettyä) tai väriainesäiliötä avotulen läheisyydessä. Tulipalo-
ja palovammavaara. Väriaine syttyy joutuessaan kosketuksiin avotulen kanssa.

• Älä siivoa kaatunutta (edes käytettyä) väriainetta imurilla. Väriaine voi syttyä palamaan imurin
sähkökipinästä. Voit kuitenkin käyttää erikoisimuria, joka on räjähdys- ja pölyleimahdussuojattu.
Jos väriainetta kaatuu lattialle, siivoa väriaine rauhallisesti märällä liinalla, ettei väriaine pääse
leviämään.

• Seuraavassa käsitellään laitteen pakkausmuovien varoituksia.

• Pidä kaikki laitteen mukana toimitetut muovit (pussit ym.) poissa lasten ulottuvilta. Tukehtu-
misvaara.

• Älä murskaa tai purista väriainesäiliötä. Vuotanut väriaine voi tahria ihoa, vaatteita tai kalusteita
tai väriainetta voi joutua suuhun.

• Säilytä väriaineet (uudet ja käytetyt), väriainesäiliöt ja väriaineen kanssa kosketuksissa olleet
osat poissa lasten ulottuvilta.

• Jos hengität väriainetta tai käytettyä väriainetta, kurlaa runsaalla vedellä ja mene raittiiseen il-
maan. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

• Jos väriainetta joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä. Hakeudu tarvittaessa
lääkäriin.

• Jos nielet vahingossa väriainetta, juo heti runsaasti vettä. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

1. Aluksi
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• Varo tahrimasta vaatteitasi väriaineeseen, kun poistat paperitukosta tai vaihdat värikasettia. Jos
tahrit vaatteesi väriaineeseen, pese tahriintunut alue kylmällä vedellä. Kuuma vesi kiinnittää vä-
riaineen kankaaseen, jolloin tahraa ei voi poistaa.

• Varo tahrimasta ihoasi väriaineeseen, kun poistat paperitukosta tai vaihdat värikasettia. Jos tah-
rit ihosi väriaineeseen, pese alue huolellisesti saippualla ja vedellä.

• Kun vaihdat väriainetta tai hukkaväriainesäiliötä, varmista ettei väriaine pääse leviämään. Laita
käytetyt tarvikkeet pussiin heti irrottamisen jälkeen. Jos tarvikkeessa on kansi, varmista, että kansi
on tiukasti suljettu.

• Vaihda aina väriainekasetti, kun laite antaa siitä ilmoituksen.

• Muun kuin suositellun väriaineen käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

• Kun lisäät väriainetta, älä katkaise laitteen päävirtaa. Jos katkaiset virran, asetukset häviävät.

• Säilytä väriaine alle 35 °C:n lämpötilassa, suojattuna suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.

• Säilytä väriaine vaaka-asennossa.

• Älä ravista poistettua värikasettia alassuin. Kasetista voi vuotaa väriainetta.

• Älä asenna ja poista värikasetteja toistuvasti. Väriainetta voi vuotaa.

Seuraa näytön ohjeita värikasetin vaihtamiseksi.

• Jos näytölle tulee ilmoitus "Värikasetti on lähes tyhjä. ", väriaine on loppumassa. Varmista, että uusi
värikasetti on saatavilla.

• Jos näytölle tulee  vaikka kasetissa on paljon väriainetta, ota kasetti ulos, pidä sitä suuaukko
ylöspäin, ravista hyvin ja aseta kasetti takaisin paikalleen.

• Jos näytölle tulee ilmoitus "Väriaine loppu", voit katsoa tarvittavan väriaineen tiedot ja vaihto-ohjeet
[ Lisää väriä] -näytöstä. Saat [ Lisää väriä] -näytön esiin seuraavasti: paina [Tarkista tila] ja
paina sitten [Tarkista] kohdassa [Laitteen tila] välilehdessä [Laite/sovellus].

• Lisätietoja siitä, miten löydät tarvikkeiden tilausnumeron, katso Operating Instructions.

Niittien lisääminen

• Pidä kädet poissa yläpinnalta sulkiessasi viimeistelijää.

Kulutustarvikkeiden täyttö ja vaihto
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• Toimintahäiriöiden välttämiseksi käytä ainoastaan suositeltuja niittikasetteja.

Noudata näytön ohjeita lisätessäsi niittejä.

• Jos yläosa ei irtoa vetämällä, patruunan sisällä on vielä niittejä. Käytä niitit loppuun ennen uusien
lisäämistä.

Muiden kulutustarvikkeiden vaihtaminen

Lue huoltopakkauksen mukana toimitettu huolto-ohje.

• Älä hävitä väriainetta (uutta tai käytettyä) tai väriainesäiliötä polttamalla. Palovammavaara. Vä-
riaine syttyy joutuessaan kosketuksiin avotulen kanssa.

• Säilytä väriaineet (uudet ja käytetyt), väriainesäiliöt ja väriaineen kanssa kosketuksissa olleet
osat poissa lasten ulottuvilta.

• Lämpöyksikkö kuumenee huomattavasti. Kun asennat uuden lämpöyksikön, sammuta tulostin ja
odota vähintään tunti irti kytkemisen jälkeen, ennen kuin vaihdat osat. Jos et anna tulostimen
jäähtyä, voit saada palovammoja.

• Valolle altistaminen huonontaa rumpuyksikön suorituskykyä. Vaihda yksikkö niin nopeasti kuin
mahdollista.

• Älä vedä rumpuyksikköä ulos liian nopeasti tai voimakkaasti, sillä se saattaa pudota.

• Huolehdi, ettei mikään kosketa rumpuyksikön kuvansiirtoaluetta.

• Pidä kiinni rumpuyksikön päällä olevasta kahvasta, kun otat sen ulos. Älä koske rumpuyksikön mui-
hin osiin.

• Älä aseta esineitä etu- tai sisäkannen päälle.

• Hukkavärisäiliöitä ei voi käyttää uudelleen.

• On suositeltavaa ostaa varastoon ylimääräisiä hukkavärisäiliöitä.

• Ennen kuin poistat hukkavärisäiliön, suojaa työskentelyalue likaantumiselta paperilla tai muulla vas-
taavalla.

1. Aluksi
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Huoltopakkaus A

Jos seuraava viesti tulee näytölle, vaihda huoltopakkaus A:

"Huoltopakkaus A on pian vaihdettava. Uusi yksikkö vaaditaan. Ota yhteys laitetoimittajaan. "

Jos seuraava viesti tulee näytölle, huoltopakkaus A on vaihdettava pian.

"Huoltopakkaus A on vaihdettava. Vaihda huoltopakkaus A. Paina [Tarkista tila]. "

Huoltopakkaus B

Vaihda huoltopakkaus B, jos seuraava viesti tulee näytölle:

"Huoltopakkaus B on pian vaihdettava. Uusi yksikkö vaaditaan. Ota yhteys laitetoimittajaan. "

Jos seuraava viesti tulee näytölle, huoltopakkaus B on vaihdettava pian.

"Huoltopakkaus B on vaihdettava. Vaihda huoltopakkaus B. Paina [Tarkista tila]."

Kulutustarvikkeiden täyttö ja vaihto
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2. Paperin lisääminen
Tässä kuvataan käytettävissä olevat kasetit kullekin paperikoolle ja -tyypille ja selitetään paperin lisää-
minen paperikasetteihin.

Paperin lisääminen

Lisätietoja paperin lisäämisestä

• Varo sormiasi, kun lisäät paperia.

• Älä täytä ylärajamerkin yli.

• Vedä vain yksi kasetti kerrallaan ulos, kun postilaatikko tai sisäinen monitaittoyksikkö on liitetty.

• Ilmaa pinoa ennen sen lisäämistä syöttölaitteeseen, jotta laite ei syötä useita arkkeja kerrallaan.

• Jos kasetissa on jäljellä enää muutamia arkkeja, kun lisäät paperia, kerralla voi syöttyä useita ark-
keja. Poista paperit kasetista, niputa ne uusien arkkien kanssa ja ilmasta pino ennen sen lisäämistä
kasettiin.

• Suorista paperi ennen lisäämistä.

• Lisätietoja käytettävien papereiden ko'oista ja tyypeistä, katso s. 51 "Suositellut paperikoot ja -
tyypit".

• Joskus laitteen läpi kulkeva paperi voi aiheuttaa rutisevan äänen. Ääni ei ole merkki toimintahäi-
riöstä.

Paperin lisääminen paperikasetteihin

Kaikki paperikasetit täytetään samalla tavoin.

Seuraavassa esimerkissä paperia lisätään kasettiin 2.

• Tarkista, että papereiden oikeat reunat ovat tasan.

• Jos työnnät kasetin paikalleen liian lujaa, kasetin sivuesteet saattavat siirtyä väärään asentoon.

• Kun lisäät vain muutamia arkkeja, älä aseta sivuohjaimia liian tiukasti. Jos sivuohjaimet ovat liian
tiukasti paperia vasten, paperin reunat voivat taittua, ohut paperi voi rypistyä tai paperinsyötössä
voi esiintyä ongelmia.
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1. Tarkista, että kasetissa oleva paperi ei ole käytössä ja vedä sitten kasettia ulos varovasti
kunnes se pysähtyy.

DRY222

2. Oikaise paperi ja aseta se tulostuspuoli ylöspäin.

Älä täytä ylärajamerkin yli.

DUL049

3. Aseta pääty- ja sivuohjaimet tasan paperipinoa vasten.

Varmista, että paperin ja sivuohjainten tai päätyohjaimen välissä ei ole tyhjää tilaa.

DUL048

4. Työnnä paperikasetti varovasti kokonaan sisään.

• Kasettiin voidaan asettaa erikokoista paperia säätämällä sivu- ja päätyesteiden asentoa. Lisätieto-
ja, katso Operating Instructions.

2. Paperin lisääminen
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• Paperikasetteihin voi lisätä kirjekuoria. Aseta kirjekuoret oikeaan suuntaan, kun lisäät niitä kasettiin.
Lisätietoja, katso s. 58 "Kirjekuoret".

Paperin lisääminen ohisyöttötasolle

Käytä ohisyöttötasoa kalvoille, tarroille, kuultopaperille tai paperille, jota ei voi asettaa paperikasettiin.

• Ohisyöttötasolle asetettavan paperin enimmäismäärä vaihtelee paperityypin mukaan. Älä täytä
ylärajamerkin yli. Lisätietoja arkkien enimmäismäärästä, katso s. 51 "Suositellut paperikoot ja -
tyypit".

1. Avaa ohisyöttötaso.

DUL008

2. Aseta paperi tasolle tekstipuoli alaspäin, kunnes kuuluu äänimerkki.

3. Aseta paperiohjaimet paperikoon mukaan.

Jos ohjaimia ei ole asetettu kopiopaperia vasten, sivu voi kopioitua vinoon tai paperi tukkeutua.

DCG018

• Paperi suositellaan asetettavaksi ohisyöttötasolle -suunnassa.

• Laite ei tunnista kaikkia paperityyppejä oikein, kun ne asetetaan ohisyöttötasolle. Poista tällöin pa-
peri ja aseta se ohisyöttötasolle uudestaan.

Paperin lisääminen
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• Jos käytät ohisyöttötasolla suurempia paperikokoja kuin A4 , 81/2 × 11 , vedä paperituki
ulos.

• Kun käytät paksua tai ohutta paperia tai kalvoja, määritä paperin koko ja paperityyppi.

• Kirjelomakkeet on asetettava määrättyyn suuntaan. Lisätietoja, katso s. 49 "Määrätynsuuntaisen
tai kaksipuoleisen paperin lisääminen".

• Ohisyöttötasoon voidaan laittaa myös kirjekuoria. Kirjekuoret on lisättävä määrättyyn suuntaan. Li-
sätietoja, katso s. 58 "Kirjekuoret".

• Määritä paperikoot, joita ei tunnisteta automaattisesti. Lisätietoja automaattisesti tunnistettavista
ko'oista, katso s. 51 "Suositellut paperikoot ja -tyypit". Lisätietoja kokojen määrittämisestä, katso
s. 60 "Ohisyöttötasolta tulostaminen".

• Kun tulostat tietokoneelta ohisyöttötasoa käyttäen, katso s. 60 "Ohisyöttötasolta tulostaminen".

• Kun [Ilmoitusääni]-asetukseksi on valittu [Ei ääntä], ääntä ei kuulu, kun paperia asetetaan ohisyöt-
tötasolle. Lisätietoja [Ilmoitusääni] -asetuksesta, katso Operating Instructions.

Paperin lisääminen kasettiin 3 (suurkapasiteettikasetti)

(pääasiassa Eurooppa ja Aasia)

Kasettiin 3 (suurkapasiteettikasetti) voidaan lisätä vain A4 -kokoista paperia. Jos haluat käyttää kasetis-
sa 3 paperikokoa 81/2 × 11 , ota yhteys huoltoon.

(pääasiassa Pohjois-Amerikka)

Kasettiin 3 (suurkapasiteettikasetti) voi laittaa vain paperia 81/2 × 11 . Jos haluat käyttää kasetissa 3
(suurkapasiteettikasetti) paperikokoa A4 , ota yhteyttä huoltoon.

• Kun kasetin 3 oikealle puolelle lisätty paperi loppuu, vasemmalla puolella oleva paperi siirtyy au-
tomaattisesti oikealle. Älä vedä kasettia 3 (suurkapasiteettikasetti) ulos kun kasetti liikuttaa paperia.
Odota, kunnes kasetista ei enää kuulu ääniä.

• Tasaa oikeanpuoleisen pinon papereiden reuna kasetin oikean reunan kanssa. Tasaa vasemman-
puoleisen pinon papereiden reuna kasetin vasemman reunan kanssa.

2. Paperin lisääminen
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1. Vedä paperikasettia varovasti ulos, kunnes se pysähtyy.

CVA017

2. Oikaise paperi ja aseta se tulostuspuoli ylöspäin.

Älä täytä ylärajamerkin yli.

• Koko kasetti vedetty ulos

CVA018

• Kasetin vasen puoli vedetty ulos

CVA019

3. Työnnä paperikasetti varovasti kokonaan sisään.

• Paperia voi lisätä, vaikka kasetti 3 (suurkapasiteettikasetti) olisi käytössä. Kasetin vasemman puo-
len voi vetää ulos, kun kasetti 3 (suurkapasiteettikasetti) on käytössä.

Paperin lisääminen
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• Lisää vähintään 30 paperiarkkia kasetin vasemmalle puolelle.

Paperin lisääminen suurkapasiteettikasettiin (LCT)

(pääasiassa Eurooppa ja Aasia)

Suurkapasiteettikasettiin voi lisätä vain paperikokoa A4 . Jos haluat käyttää suurkapasiteettikasetissa
paperikokoa 81/2 × 11  tai B5 JIS , ota yhteys huoltoon.

(pääasiassa Pohjois-Amerikka)

Suurkapasiteettikasettiin voi laittaa vain paperia 81/2 × 11 . Jos haluat käyttää suurkapasiteettikasetis-
sa paperikokoja A4  tai B5 JIS , ota yhteyttä huoltoon.

• Tarkista, että papereiden vasemmat reunat ovat tasan.

1. Tarkista, ettei kasetissa olevaa paperia käytetä. Avaa sitten suurkapasiteettikasetin oi-
keanpuoleinen kansi.

DRY224

2. Aseta paperit kasettiin tulostuspuoli alaspäin.

Älä täytä ylärajamerkin yli.

DRY225

3. Sulje suurkapasiteettikasetin oikea kansi.

2. Paperin lisääminen
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Määrätynsuuntaisen tai kaksipuoleisen paperin lisääminen

Määrätyn suuntainen (lyhyt sivu) tai kaksipuoleinen (esimerkiksi kirjelomake, rei'itetty tai kopioitu) paperi
voi tulostua väärin, jos alkuperäisiä ja kopiopaperia ei ole asetettu oikein.

Käyttäjän työkalujen asetukset

Valitse [Järjestelmä]-valikossa olevan Tulostin-valikon kohdassa [Kirjelomakkeen asetukset] asetuk-
seksi [Aut. tunnistus] tai [Päällä (aina)] ja aseta paperi kuten alla.

Lisätietoja kirjelomakeasetuksista, katso Käyttöohjeet.

Paperin suunta

Kuvakkeiden merkitykset:

Kuvake Kuvaus

Aseta tai lisää paperi tekstipuoli ylöspäin.

Aseta tai lisää paperi tekstipuoli alaspäin.

Tulostus-
puoli

Kasetit 1–4
Kasetti 3 (suurka-
pasiteettikasetti)

Suurkapasiteettika-
setti

Ohisyöttötaso

Yksipuo-
leinen

Kaksi-
puolei-
nen

• Jos haluat tulostaa kirjelomakkeelle ja [Kirjelomakkeen asetukset] -kohdassa on valittu [Aut. tunnis-
tus], valitse tulostinohjaimesta paperityypiksi [Kirjelomake].

• Jos tulostustyö muutetaan kesken työn yksipuoleisesta kaksipuoleiseksi, ensimmäistä kopiota seu-
raava yksipuoleinen tuloste saattaa tulostua eri suuntaisesti. Voit varmistaa että kaikki paperit

Paperin lisääminen
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luovutetaan saman suuntaisina määrittämällä eri paperikasetit yksi- ja kaksipuoleiselle tulostukselle.
Huomaa myös, että kaksipuoleinen tulostus on poistettava kokonaan käytöstä yksipuoleiselle tulos-
tukselle määritetystä kasetista.

• Lisätietoja kaksipuoleisesta tulostuksesta, katso Käyttöohje.

2. Paperin lisääminen
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Suositeltu paperi

Suositellut paperikoot ja -tyypit

Tässä annetaan suositellut paperikoot ja -tyypit.

• Jos käytät paperia, joka on taipunut liiallisen kosteuden tai kuivuuden takia, voi tapahtua nidonta-
virhe tai paperitukos.

• Älä käytä mustesuihkutulostimille tarkoitettua paperia. Se saattaa tarttua kiinni lämpöyksikköön ja
aiheuttaa tukoksen.

• Varmista, että lisäät kalvot oikein päin. Väärin päin olevat kalvot saattavat tukkeutua.

Kasetit 1-4

Paperin tyyppi ja paino Paperikoko Paperikapasiteetti

60–300 g/m2 (16 lb Bond –
110 lb kansilehti)

Tav. paperi 1 – Paksu paperi
4

Automaattisesti tunnistettavat
paperikoot*1:

A3 , A4 , A5 , B4 JIS
, B5 JIS , 81/2 × 11 

A4 , A5 , B5 JIS , 11 ×
17 , 81/2 × 14 , 81/2 ×
11 , 71/4 × 101/2 ,
81/2 × 132/5

550 arkkia

Suositeltu paperi
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Paperin tyyppi ja paino Paperikoko Paperikapasiteetti

60–300 g/m2 (16 lb Bond –
110 lb kansilehti)

Tav. paperi 1 – Paksu paperi
4

Valitse paperikoko Kasetin
paperiasetukset -valikosta*1:

A5 , A6 , B6 JIS ,

11 × 17 , 81/2 × 14 ,
81/2 × 13 , 81/2 × 11 ,
81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8
× 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2 , 51/2 ×
81/2 , 8K , 16K , 11 ×
15 , 10 × 14 , 81/2 ×
132/5

A3 , A4 , A5 , A6 , B4
JIS , B5 JIS , B6 JIS ,

81/2 × 13 , 81/4 × 14 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 ×
10 ,

71/4 × 101/2 , 51/2 ×
81/2 , 8K , 16K , 11 ×
15 , 10 × 14

550 arkkia

60–300 g/m2 (16 lb Bond –
110 lb kansilehti)

Tav. paperi 1 – Paksu paperi
4

Oma koko*2:

Pysty: 90–297 mm

Vaaka: 148–431,8 mm

Pysty: 3,55–11,69 tuumaa

Leveys: 5,83–17 tuumaa

550 arkkia

Kirjekuoret Valitse paperikoko Kasetin
paperiasetukset -valikosta:

41/8 × 91/2 , 37/8 ×
71/2 , C5-kirjekuori ,
C6-kirjekuori , DL-kirjekuo-
ri

• : 50 arkkia

•

Kaksoisläppä: 15 arkkia

Yksi läppä: 25 arkkia

2. Paperin lisääminen
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*1 Säädä tukevan puolen ohjain ennen kuin lisäät B4 JIS , A3 , tai 11 ×17  koon paperia kasetteihin
3–4.

*2 Kun lisäät kasettiin 1 paperia, jonka pituus on yli 279,4 mm, paperin leveys saa olla enintään 420 mm.

Ohisyöttötaso

Paperin tyyppi ja paino Paperikoko Paperikapasiteetti

52–300 g/m2 (14 lb bond –
110 lb kansilehti)

Ohut paperi–Paksu paperi 4

Automaattisesti tunnistettavat
paperikoot:

A3 , A4  , A5  , A6
, B4 JIS , B5 JIS  , B6

JIS 

A5 , B5 JIS , 11 × 17 ,
81/2 × 11 , 51/2 × 81/2

, 71/4 × 101/2 , 12 × 18

• 100 arkkia (korkeus kor-
keintaan 10 mm)

• Ohut paperi 1: 40 arkkia

• Paksu paperi 2 – Paksu
paperi 3: 20 arkkia

• Paksu paperi 4: 16 ark-
kia

52–300 g/m2 (14 lb bond –
110 lb kansilehti)

Ohut paperi–Paksu paperi 4

*1

11 × 17 , 81/2 × 14 ,
81/2 × 13 , 81/2 × 11 ,
81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8
× 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2 , 51/2 ×
81/2 , 8K , 16K , 12 ×
18 , 11 × 15 , 10 × 14 ,
81/2 × 132/5

A3 , A4 , A5 , A6 ,
B4 JIS , B5 JIS , B6 JIS ,
81/2 × 14 , 81/2 × 13 ,
81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8
× 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2 , 8K , 16K
, 11 × 15 , 10 × 14 ,

81/2 × 132/5

• 100 arkkia (korkeus kor-
keintaan 10 mm)

• Ohut paperi 1: 40 arkkia

• Paksu paperi 2 – Paksu
paperi 3: 20 arkkia

• Paksu paperi 4: 16 ark-
kia

Suositeltu paperi
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Paperin tyyppi ja paino Paperikoko Paperikapasiteetti

52–300 g/m2 (14 lb bond –
110 lb kansilehti)

Ohut paperi–Paksu paperi 4

Oma koko*2:

Pysty: 90,0-304,8 mm *3

Vaaka: 148-600,0 mm *4

Pituus: 3,55-12,00 tuumaa *3

Vaaka: 5,83-23,62 tuumaa
*4

• 100 arkkia (korkeus kor-
keintaan 10 mm)

• Ohut paperi 1: 40 arkkia

• Paksu paperi 2 – Paksu
paperi 3: 20 arkkia

• Paksu paperi 4: 16 ark-
kia

Piirtoheitinkalvot A4 , 81/2 × 11 50 arkkia

Läpikuultava paperi A3 , A4 , B4 JIS , B5
JIS ,

1 arkki

Tarrapaperi B4 JIS , A4 30 arkkia

Kirjekuoret *1

41/8 × 91/2 , 37/8 ×
71/2 , C5-kuori , C6-
kuori , DL-kuori

10 arkkia

*1 Valitse paperikoko. Katso s. 60 "Vakiokokoisten papereiden määrittäminen käyttöpaneelilla".

*2 Syötä paperikoko. Katso s. 60 "Oman paperikoon määrittäminen käyttöpaneelilta".

*3 Kun ainoastaan sisäinen monitaittoyksikkö on asennettuna, on vaakatason paperikoko rajoitettu kokoon
90,0–297,0 mm (3,55–11,69 tuumaa).

*4 Vaakasuunnassa yli 432 mm (17,1 tuumaa) pitkä paperi rypistyy helposti ja voi aiheuttaa syöttöhäiriöi-
tä ja paperitukoksia.

Kasetti 3 (suurkapasiteettikasetti)

Paperin tyyppi ja paino Paperikoko Paperikapasiteetti

60–300 g/m2 (16 lb Bond –
110 lb kansilehti)

Tav. paperi 1 – Paksu paperi 4
A4 

81/2 × 11

1000 arkkia × 2

2. Paperin lisääminen
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Paperin tyyppi ja paino Paperikoko Paperikapasiteetti

60–300 g/m2 (16 lb Bond –
110 lb kansilehti)

Tav. paperi 1 – Paksu paperi 4

*1

81/2 × 11

A4 

1000 arkkia × 2

*1 Jos haluat käyttää yllä mainittuja kokoja, ota yhteyttä huoltoon.

Suurkapasiteettikasetti (LCT)

Paperin tyyppi ja paino Paperikoko Paperikapasiteetti

60–300 g/m2 (16 lb Bond –
110 lb kansilehti)

Tav. paperi 1 – Paksu paperi 4
A4 

81/2 × 11

1 500 arkkia

60–300 g/m2 (16 lb Bond –
110 lb kansilehti)

Tav. paperi 1 – Paksu paperi 4

*1

B5 JIS , 81/2 × 11 

A4 , B5 JIS 

1 500 arkkia

*1 Jos haluat käyttää yllä mainittuja kokoja, ota yhteyttä huoltoon.

Paperin paksuus

Paperin paksuus*1 Paperin paino

Ohut paperi *2 52–59 g/m2 (14–15 lb bond)

Tavallinen paperi 1 60–74 g/m2 (16–20 lb bond)

Tavallinen paperi 2 75–81 g/m2 (20 lb bond)

Keskipaksu 82–105 g/m2 (20–28 lb bond)

Paksu paperi 1 106–169 g/m2 (28 lb bond–90 lb hakulehti)

Paksu paperi 2 170–220 g/m2 (65–80 lb kansilehti)

Suositeltu paperi
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Paperin paksuus*1 Paperin paino

Paksu paperi 3 221–256 g/m2 (80 lb kansilehti – 140 lb hakulehti)

Paksu paperi 4 257–300 g/m2 (140 lb hakulehti–110 lb kansilehti)

*1 Tulostuslaatu heikkenee, jos käytössä oleva paperi on lähellä vähimmäis- tai enimmäispaperipainoa.
Vaihda paperin painon asetus ohuemmalle tai paksummalle paperille.

*2 Ohuella paperilla reunat voivat taittua tai laite voi syöttää paperin väärin.

• Tietyt paperityypit, kuten läpikuultava paperi ja piirtoheitinkalvot, saattavat aiheuttaa ääntä luovu-
tettaessa. Ääni on normaalia eikä se vaikuta tulostuksen laatuun.

• Yllä olevien taulukoiden paperikapasiteetit ovat esimerkkejä. Todellinen paperikapasiteetti saattaa
olla pienempi, paperityypin mukaan.

• Kun lisäät paperia, tarkista ettei paperipinon yläreuna ylitä kasetin ylärajamerkkiä.

• Jos laite syöttää useita arkkeja kerrallaan, irrota arkit toisistaan leyhyttämällä pinoa tai aseta arkit
yksi kerrallaan ohisyöttötasolle.

• Suorista taipuneet arkit ennen käyttämistä.

• Paperiko'oista ja -tyypeistä riippuen tulostaminen voi olla tavallista hitaampaa.

• 106–300 g/m2 (28 lb bond – 110 lb kansilehti) paksua paperia käytettäessä katso s. 57
"Paksu paperi".

• Lisätietoja kirjekuorien asettamisesta, katso s. 58 "Kirjekuoret".

• Kun tulostat kirjelomakkeelle, lomakkeen suunta riippuu käytetystä toiminnosta. Lisätietoja, katso
s. 49 "Määrätynsuuntaisen tai kaksipuoleisen paperin lisääminen".

• Tarrapaperin käyttäminen:

• Käytä vain kopiointiin soveltuvaa tarrapaperia.

• Suosittelemme yhden arkin syöttämistä kerrallaan.

• Valitse [Paperityyppi: Ohisyöttötaso] -näytön [Kasetin paperiasetukset] -kohdasta [Tarra] [Pa-
perityyppi]-alueella ja valitse sitten sopiva paksuus paperille kohdasta [Paperin paksuus].

• Kopiokalvojen käyttäminen:

• Suosittelemme yhden arkin syöttämistä kerrallaan.

• Lisätietoja kalvojen tulostamisesta tietokoneelta, katso s. 61 "Paksun tai ohuen paperin ja
kopiokalvojen määrittäminen paperityypiksi käyttöpaneelilta".

• Ilmaa kopiokalvot huolellisesti irrottaaksesi ne toisistaan ennen käyttöä. Tämä estää kalvoja
takertumasta toisiinsa ja tukkeutumasta laitteella.

• Poista tulostetut arkit yksi kerrallaan.

• Läpikuultavan paperin käyttäminen:

2. Paperin lisääminen
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• Käytä pitkäkuituista läpikuultavaa paperia ja aseta paperi kuitusuunnassa.

• Läpikuultava paperi imee helposti itseensä kosteutta ja käpristyy. Suorista läpikuultava paperi,
ennen kuin lisäät sen kasettiin/tasolle.

• Poista tulostetut arkit yksi kerrallaan.

• Kun olet tulostanut jatkuvasti kokoja A5 , A6 , kirjekuoria tai pienempiä mukautettuja paperi-
kokoja, voit joutua odottamaan muun kokoisille papereille tulostamisen alkamista noin minuutin
verran, kun laite tekee säätöjä.

Paksu paperi

Seuraavassa annetaan paksun paperin käyttöä koskevia tietoja ja suosituksia.

Kun käytät paksua paperia (106–300 g/m2, 28 lb bond–110 lb kansi), noudata seuraavia suosituksia
välttääksesi syöttöhäiriöt ja kuvan laadun heikkenemisen.

• Säilytä kaikkia papereita samoissa olosuhteissa eli tilassa, jonka lämpötila on 20–25 °C (68–77
°F) ja kosteus 30–65 %.

• Kun lisäät paperia kasetteihin, lisää vähintään 20 arkkia kerrallaan. Aseta sivuohjaimet tasan pa-
peripinon kanssa.

• Paksulle ja sileälle paperille tulostettaessa voi sattua tukoksia tai syöttövirheitä. Ilmasta sileät pape-
rit huolellisesti ennen käyttöä. Jos paperit kuitenkin aiheuttavat tukoksia tai kiinnittyvät toisiinsa,
syötä ne yksitellen ohisyöttötasolta.

• Kun lisäät paksua paperia, aseta paperi kuitujen suuntaisesti alla olevan kuvan osoittamalla taval-
la:

Paperikuidun
suunta

Kasetit 1–4
Kasetti 3 (suurka-
pasiteettikasetti)

Suurkapasiteetti-
kasetti

Ohisyöttötaso

Ei suositella Ei suositella

• Valitse kasetissa olevan paperin paksuudeksi [Paksu paperi 1], [Paksu paperi 2], [Paksu paperi 3]
tai [Paksu paperi 4] kohdassa [Kasetin paperiasetukset].

• Vaikka paksu paperi lisätään yllä kuvatulla tavalla, tavalliset toiminnot ja tulostuslaatu eivät kuiten-
kaan välttämättä onnistu kaikilla paperityypeillä.

Suositeltu paperi
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• Tulosteissa voi olla koholla olevia pystysuoria ryppyjä.

• Tulosteet saattavat olla huomattavan taipuneita. Suorista rypistyneet tai taipuneet tulosteet.

Kirjekuoret

Seuraavassa annetaan kirjekuorien käyttöä koskevia tietoja ja suosituksia.

• Älä käytä ikkunallisia kirjekuoria.

• Tietyn pituiset ja muotoiset läpät voivat aiheuttaa tukoksia.

• -suunnassa voidaan lisätä vain vähintään 148 mm (5,9 tuumaa) leveitä kirjekuoria, joiden läpät
ovat auki.

• Kun lisäät kirjekuoria suunnassa , varmista että niiden läpät ovat kokonaan auki. Muuten ne eivät
ehkä syöty laitteeseen.

• Ennen kuin lisäät kirjekuoria kasetteihin, litistä niistä ilma pois ja tasoita kaikki reunat. Jos kuoret
ovat taittuneita tai käpristyneitä, tasoita kuorten etureunat (laitteeseen ensin menevät reunat) paina-
malla niitä viivoittimella tai kynällä.

Kirjekuorien asettamistapa riippuu kirjekuorien suunnasta. Kun tulostat kirjekuorille, lisää ne laitteeseen
seuraavasti:

Kirjekuorien asettaminen

Kirjekuorien tyypit Kasetit 1–4 Ohisyöttötaso

Sivusta avattavat kirje-
kuoret 

• Läpät: auki

• Kirjekuorien alareuna: kohti
laitteen oikeaa reunaa

• Tulostettava puoli: ylöspäin

• Läpät: auki

• Kirjekuorien alareuna: kohti
laitteen vasenta reunaa

• Tulostettava puoli: alaspäin

2. Paperin lisääminen
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Kirjekuorien tyypit Kasetit 1–4 Ohisyöttötaso

Sivusta aukeavat kirje-
kuoret 

• Läpät: kiinni

• Kirjekuorien alareuna: kohti
laitteen takaosaa

• Tulostettava puoli: ylöspäin

• Läpät: kiinni

• Kirjekuorien alareuna: kohti
laitteen takaosaa

• Tulostettava puoli: alaspäin

Kun käytät kirjekuoria, valitse paperityypiksi "Kirjekuori" sekä [Kasetin paperiasetukset] -asetuksista että
tulostinohjaimesta. Määritä myös kirjekuorien paksuus. Lisätietoja, katso Operating Instructions.

Kun tulostat kirjekuorille, jotka on lisätty lyhyt reuna laitteen runkoa vasten, käännä tulostuskuvaa 180
astetta tulostinohjaimella.

Suositellut kirjekuoret

Lisätietoja suositelluista kirjekuorityypeistä saat jälleenmyyjältäsi.

Lisätietoja kirjekuorien ko'oista, katso s. 51 "Suositellut paperikoot ja -tyypit".

• Käytä vain samankokoisia ja -tyyppisiä kirjekuoria yhdellä kertaa.

• 2-puoleisuus ei ole käytettävissä kirjekuorille.

• Paremman tulostuslaadun saavuttamiseksi on suositeltavaa asettaa oikean, vasemman, ylä- ja ala-
marginaalin arvoksi vähintään 15 mm (0,6 tuumaa).

• Kirjekuorien tulostuslaatu voi olla epätasainen, jos kirjekuoren eri osat ovat eri paksuisia. Tulosta
ensin pari kirjekuorta tulostuslaadun tarkistamiseksi.

• Tulostetut arkit tulostetaan sisäiselle luovutustasolle, vaikka jokin toinen taso olisi valittu.

• Suorista rypistyneet tai taipuneet tulosteet.

• Tarkista, että kirjekuoret eivät ole kosteita.

• Korkea lämpötila ja kosteus voivat heikentää tulostuslaatua ja aiheuttaa kirjekuorien rypistymistä.

• Joissakin olosuhteissa kirjekuoret saattavat rypistyä, vaikka ne olisivat suositeltavaa laatua.

• Tietyntyyppiset kirjekuoret saattavat rypistyä, likaantua tai niissä voi olla tulostusvirheitä. Jos tulostat
kuoriin yhtenäisiä värialueita, kuoren saumakohtiin voi tulla viivoja.

Suositeltu paperi
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Ohisyöttötasolta tulostaminen

• Käyttöpaneelin asetukset ohittavat tulostinohjaimen asetukset, jos valitset [Tulostin]-valikosta [Järjes-
telmä], [Kasettiasetusjärjestys] ja sitten [Ohisyöttö]-kohdassa Laitteen asetukset. Lisätietoja, katso
Operating Instructions.

• [Ohisyöttötason] oletusasetuksena on [Ohjain/komento].

• Asetukset ovat voimassa, kunnes niitä muutetaan.

• Kun tulostat tietokoneelta, katso Käyttöohjeet.

• [Tulostimen ohisyötön paperikoko] -asetus on oletuksena [Tunnista automaattisesti].

Vakiokokoisten papereiden määrittäminen käyttöpaneelilla

1. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

2. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle ja paina [Käyttäjän työkalut] -kuvaketta ( ).

3. Paina [Kasetin paperiasetus].

4. Paina [Tulostimen ohisyötön paperikoko].

5. Valitse paperin koko.

6. Paina [OK].

7. Paina [Käyttäjän työkalut] ( ), joka on näytön oikeassa yläkulmassa.

8. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

Oman paperikoon määrittäminen käyttöpaneelilta

1. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

2. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle ja paina [Käyttäjän työkalut] -kuvaketta ( ).

3. Paina [Kasetin paperiasetus].

2. Paperin lisääminen
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4. Paina [Tulostimen ohisyötön paperikoko].

5. Paina [Mukautettu koko].

Jos mukautettu koko on jo valittu, paina [Muuta].

6. Paina [Vaaka].

7. Syötä vaakakoko numeronäppäimillä ja paina sitten [ ].

8. Paina [Pysty].

9. Syötä pystykoko numeronäppäimillä ja paina sitten [ ].

10. Paina [OK] kaksi kertaa.

11. Paina [Käyttäjän työkalut] ( ), joka on näytön oikeassa yläkulmassa.

12. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

Paksun tai ohuen paperin ja kopiokalvojen määrittäminen paperityypiksi
käyttöpaneelilta

• Käytä A4 - tai 81/2 × 11  -kokoisia kalvoja ja määritä niiden koko.

• Yleensä vain kopiokalvon yhdelle puolelle voidaan tulostaa. Aseta ne tulostuspuoli alaspäin.

• Kun kopioit kalvoille, poista tulostetut kalvot yksi kerrallaan.

1. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

2. Pyyhkäise näyttöä vasemmalle ja paina [Käyttäjän työkalut] -kuvaketta ( ).

3. Paina [Kasetin paperiasetus].

4. Paina [Tulostimen ohisyötön paperikoko] ja määritä koko.

5. Paina [OK].

6. Paina [ Seur.].

7. Paina [Paperityyppi: Ohisyöttötaso].

Ohisyöttötasolta tulostaminen

61



8. Valitse sopivat asetukset määritettävän paperityypin mukaan.

• Valitse [Paperityyppi]-kohdassa [Kopiokalvo], kun käytät kopiokalvoja.

• Kun käytät ohutta tai paksua paperia, valitse [Tav.: piilot.] kohdassa [Paperityyppi] ja valitse
sitten paperin paksuus kohdassa [[Paperin paksuus]].

9. Paina [OK].

10. Paina [Käyttäjän työkalut] ( ), joka on näytön oikeassa yläkulmassa.

11. Paina [Pääsivu] ( ), joka on alhaalla näytön keskellä.

• Käytä vain kopiointiin soveltuvia kalvoja.

• Lisätietoja paperin paksuudesta, katso Operating Instructions.

2. Paperin lisääminen
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3. Vianmääritys
Tässä osassa esitetään ratkaisuja yleisiin ongelmiin ja selvitetään miten ei-toivottuja tulostustyön tuloksia
korjataan.

Laite antaa äänimerkin
Seuraavassa käsitellään laitteen merkkiäänet, joilla ilmoitetaan käyttäjälle esimerkiksi laitteelle unohtu-
neista alkuperäisistä ja laitteen eri tiloista.

Äänimerkki Kuvaus Syy

Yksi lyhyt äänimerkki Paneelin/näytön valinta on
hyväksytty.

Näytön painiketta on painettu.

Lyhyt ja pitkä äänimerkki Paneelin/näytön valinta on
hylätty.

Näytöllä painettiin väärää painiketta
tai annettu salasana on virheellinen.

Kaksi pitkää äänimerkkiä Laite on lämmennyt. Laite on lämmennyt käynnistämisen tai
lepotilasta palautumisen jälkeen ja on
käyttövalmis.

Viisi pitkää äänimerkkiä,
jotka toistetaan neljästi

Hiljainen hälytysääni Paperi on loppu.

Viisi lyhyttä äänimerkkiä,
jotka toistetaan viidesti.

Kova hälytysääni Käyttäjän toimenpiteitä tarvitaan pape-
ritukoksen poistamiseksi, väriaineen li-
säämiseksi tai jonkin muun ongelman
vuoksi.

• Käyttäjät eivät voi hiljentää laitteen äänimerkkejä. Kun laite antaa äänimerkin paperitukoksesta tai
väriaineen loppumisesta tai kun laitteen kansia avataan ja suljetaan toistuvasti lyhyen ajan sisällä,
äänimerkki saattaa jatkua normaaliin tilaan palaamisen jälkeenkin.

• Äänimerkit voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Lisätietoja äänistä, katso Operating Instru-
ctions.
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Tilakuvakkeet
Tässä käsitellään tilakuvakkeita, joilla käyttäjää kehotetaan poistamaan paperitukos, lisäämään pape-
ria tai suorittamaan muita toimenpiteitä.

Tilakuvake Tila

 Paperitukos Näkyy, kun laitteessa on paperitukos.

Lisätietoja paperitukoksen poistamisesta, katso s. 88 "Pa-
peritukoksen poistaminen".

 Lisää paperia Näkyy, kun paperi on loppunut.

Lisätietoja paperin lisäämisestä, katso s. 43 "Paperin lisää-
minen".

 Lisää väriainetta Näkyy, kun väriaine on loppunut.

Lisätietoja väriaineen lisäämisestä, katso s. 38 "Väriaineen
lisääminen".

 Lisää niittejä Näkyy, kun niitit ovat loppu.

Lisätietoja niittien lisäämisestä, katso s. 39 "Niittien lisäämi-
nen".

 Hukkavärisäiliö täynnä Näkyy, kun hukkavärisäiliö on täynnä.

Katso lisätietoja hukkavärisäiliön vaihtamisesta huoltopak-
kauksesta SP 8400A

 Rei'ityssäiliö täynnä Näkyy, kun rei'ityssäiliö on täynnä.

Lisätietoja rei'ityssäiliön tyhjentämisestä, katso Operating
Instructions.

 Ota yhteys huoltoon Näkyy, kun laitteessa on toimintahäiriö tai laite tarvitsee
huoltoa.

 Kansi auki Näkyy, kun yksi tai useampi laitteen kansista on auki.

3. Vianmääritys
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Kun [Tarkista tila] -merkkivalo palaa tai vilk-
kuu
Jos [Tarkista tila] -merkkivalo syttyy tai vilkkuu, paina [Tarkista tila] tuodaksesi esiin [Tarkista tila] -näy-
tön. Tarkista toimintojen tila [Tarkista tila] -näytöstä.

[Tarkista tila] -näyttö

FI DRA320
3

1

4

2

1. [Laite/sovellus]-välilehti

Näyttää laitteen ja jokaisen toiminnon tilan.

2. [Tarkista]

Jos tapahtuu laite- tai toimintovirhe, saat lisätietoja painamalla [Tarkista].

Kun painat [Tarkista], näet virheilmoituksen tai vastaavan toiminnon näytön. Tarkista toimintonäytössä näkyvän
virheilmoituksen sisältö ja toimi sen mukaisesti. Lisätietoja virheviesteissä kuvattujen ongelmien ratkaisemisesta,
katso Operating Instructions, s. 71 "Tulostintoiminnon ilmoitukset", tai s. 76 "Muut ilmoitukset".

3. Ilmoitukset

Näyttää laitteen ja toimintojen tilasta ilmoittavan viestin.

4. Tilakuvakkeet

Näytöllä näkyvät tilakuvakkeet on selitetty alla:

: Toiminto käsittelee työtä.

: Laitetta ei voi käyttää, koska laitteessa on tapahtunut virhe.

: Toimintoa ei voi käyttää, koska toiminnossa tai laitteessa on tapahtunut virhe. Kuvake voi ilmestyä näkyviin
myös, kun väriaine on vähissä.

Kun [Tarkista tila] -merkkivalo palaa tai vilkkuu
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Seuraavassa taulukossa esitetään ongelmatilanteet, jotka aiheuttavat [Tarkista tila] -valon palamisen tai
vilkkumisen.

Ongelma Syy Ratkaisu

Asiakirjat ja raportit eivät tu-
lostu.

Luovutustaso on täynnä. Poista tulosteet.

Asiakirjat ja raportit eivät tu-
lostu.

Paperi on loppu. Lisää paperia. Lisätietoja paperin li-
säämisestä, katso s. 43 "Paperin lisää-
minen".

Virhe. Jos toiminnon tilana on [Tar-
kista tila] -näytöllä "Virhe",
toiminto on viallinen.

Paina [Tarkista] virhetoiminnon kohdal-
la. Lue sitten virheilmoitus ja tee tarvitta-
vat toimenpiteet. Lisätietoja virhevies-
teistä ja niiden ratkaisemisesta, katso
Operating Instructions, s. 71 "Tulos-
tintoiminnon ilmoitukset" tai s. 76
"Muut ilmoitukset".

Muita toimintoja voi käyttää normaalis-
ti.

Laite ei pysty muodosta-
maan verkkoyhteyttä.

Verkkovirhe. • Tarkista, että laite on yhdistetty oi-
kein verkkoon ja että asetukset
ovat oikein. Lisätietoja verkkoon
yhdistämisestä, katso Operating
Instructions.

• Lisätietoja verkkoyhteyden muo-
dostamisesta saat verkon pää-
käyttäjältä.

• Jos et saa ongelmaa ratkaistuksi
tässä annettujen ohjeiden avulla
ja merkkivalo palaa edelleen, ota
yhteyttä huoltoon.

3. Vianmääritys
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Ongelmia laitteen käyttämisessä
Ongelma Syy Ratkaisu

Merkkivalo palaa eikä laite
siirry lepotilaan, vaikka
[Energiansäästötila]-näp-
päintä painetaan.

Joissakin tapauksissa laite ei
siirry lepotilaan, kun [Ener-
giansäästötila]-näppäintä
painetaan.

Tarkista ennen [Energiansäästötila]-
näppäimen painamista, että lepotila
voidaan ottaa käyttöön. Lisätietoja le-
potilan käyttöönotosta, katso Käyttö-
ohjeet.

Näyttö on pois päältä. Laite on lepotilassa. Kosketa näyttöpaneelia tai avaa etu-
kansi tai oikeanpuoleinen kansi.

Mitään ei tapahdu näyttö-
paneelia koskettaessa.

Virta on katkaistu. Varmista, että päävirran merkkivalo on
sammuksissa, ja käännä sitten virta
päälle.

Virta katkaistaan automaatti-
sesti.

Viikkoajastimen asetus on
[Päävirta pois].

Muuta viikkoajastimen asetusta. Lisätie-
toja viikkoajastimen asetuksesta, katso
Operating Instructions.

Näytössä pyydetään syöttä-
mään käyttäjäkoodi.

Laitteessa käytetään käyttä-
jäkooditodennusta.

Lisätietoja kirjautumisesta, kun käyttäjä-
kooditodennus on käytössä, katso
Operating Instructions.

Todennusnäyttö avautuu. Käyttäjän todennus on valit-
tu.

Katso Operating Instructions.

Virheilmoitus ei poistu, vaik-
ka paperitukos on poistettu.

Kasetissa on edelleen pape-
ritukos.

Poista paperitukos käyttöpaneelin oh-
jeiden mukaisesti. Lisätietoja paperitu-
koksen poistamisesta, katso s. 88
"Paperitukoksen poistaminen".

Virheilmoitus jää näkyviin,
vaikka ilmoitettu kansi on
suljettu.

Joku muu kansi tai jotkut
muut kannet ovat vielä auki.

Sulje laitteen kaikki kannet.

Kuvat tulostuvat paperin
väärälle puolelle.

Tarkista, onko paperi oikein
päin.

Tarkista, että paperi on asetettu oikein.
Lisätietoja paperin lisäämisestä, katso
s. 43 "Paperin lisääminen".

Ongelmia laitteen käyttämisessä
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Ongelma Syy Ratkaisu

Paperitukoksia sattuu usein. Jos niputettava paperi on
taipunutta, paperit voivat
jäädä syöttymättä, kohdistua
väärin tai reunat saattavat
tahriintua.

• Suorista paperi käsin.

• Laita paperi toisin päin niin, että
taipuneet reunat ovat alaspäin. Li-
sätietoja suositelluista paperityy-
peistä, katso s. 51 "Suositeltu pa-
peri".

• Säilytä paperi tasaisella alustalla,
ei esimerkiksi nojallaan seinää
vasten. Lisätietoja paperin oikeas-
ta säilytyksestä, katso Operating
Instructions.

Paperitukoksia sattuu usein. Paperikasetin sivu- tai pää-
tyohjain on asetettu väärin.

• Poista paperitukos. Lisätietoja pa-
peritukoksen poistamisesta, katso
s. 88 "Paperitukoksen poistami-
nen".

• Tarkista, että sivu- tai päätyohjai-
met on asetettu oikein. Tarkista
myös, että sivuohjaimet on lukittu.
Lisätietoja paperin sivu- ja pää-
tyesteiden asettamisesta, katso
Operating Instructions.

Paperitukoksia sattuu usein. Asetetun paperin kokoa ei
tunnisteta.

• Poista paperitukos. Lisätietoja pa-
peritukoksen poistamisesta, katso
s. 88 "Paperitukoksen poistami-
nen".

• Jos käytät paperikokoa, jota laite
ei tunnista automaattisesti, määri-
tä paperikoko käyttöpaneelilta. Li-
sätietoja paperikoon määrittämi-
sestä käyttöpaneelilla, katso Käyt-
töohjeet.

Paperitukoksia sattuu usein. Viimeistelytasolla on vieras
esine.

• Poista paperitukos. Lisätietoja pa-
peritukoksen poistamisesta, katso
s. 88 "Paperitukoksen poistami-
nen".

• Älä aseta mitään viimeistelytasol-
le.

3. Vianmääritys

68



Ongelma Syy Ratkaisu

Kaksipuoleinen tulostus ei
onnistu.

Olet valinnut paperikasetin,
jota ei ole määritetty kaksi-
puoleista tulostamista varten.

Ota "Kopioi 2-puoleisena" käyttöön
tälle paperikasetille "Kasetin paperia-
setukset" -valikosta. Lisätietoja toimin-
nosta "Kopioi 2-puoleisena", katso
Operating Instructions.

Kaksipuoleinen tulostus ei
onnistu.

Olet valinnut paperityypin,
jota ei voi käyttää kaksipuo-
leisessa tulostuksessa.

Valitse kaksipuoleiseen tulostukseen so-
piva paperityyppi kohdassa "Kasetin
paperiasetukset". Lisätietoja Paperi-
tyyppi-asetuksesta, katso Operating
Instructions.

Laite ei sammu 5 minuutissa
siitä, kun virta on katkaistu
päävirtakytkimestä.

Laite ei pysty suorittamaan
sammutusprosessia.

Toista sammutusmenettely. Jos laitteen
virtaa ei voida sammuttaa, ota yhteys
huoltoon.

On tapahtunut virhe, kun
osoitelistaan on tehty muu-
toksia laitteella tai Web
Image Monitorilla.

Osoitelistaa ei voi muuttaa,
kun poistetaan useita tallen-
nettuja asiakirjoja.

Odota hetki ja yritä uudelleen.

Osoitelistaan ei voi tehdä
muutoksia käyttöpaneelilta.

Osoitelistaan ei voi tehdä
muutoksia, kun sitä varmuus-
kopioidaan Web Image
Monitorilla tai muilla tietoko-
neohjelmilla.

• Odota, kunnes osoitelista on var-
muuskopioitu, ja yritä uudelleen.

• Jos tapahtuu virhe SC997, paina
[Poistu].

Tämä toiminto ei toimi tai sitä
ei voi käyttää.

Toiminto ei ole käytettävissä,
kun osoitelistaa varmuusko-
pioidaan Web Image
Monitorilla tai muilla tietoko-
neohjelmilla.

Odota hetki. Kun osoitekirja on var-
muuskopioitu, toiminto suoritetaan.

Paperi on taipunut. Paperi voi olla taipunut, kun
se luovutetaan viimeistelijän
ylätasolle.

Vaihda luovutustasoksi viimeistelijän la-
jittelutaso.

• Joskus kuvat eivät tulostu halutulla tavalla paperityypin, paperin koon tai paperin kapasiteettion-
gelmien vuoksi. Käytä suositeltua paperia. Lisätietoja suositelluista paperityypeistä, katso s. 51
"Suositellut paperikoot ja -tyypit".

Ongelmia laitteen käyttämisessä
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Ongelmia USB-yhteydessä
Ongelma Syy Ratkaisu

Laitetta ei tunnisteta auto-
maattisesti.

USB-liitäntäkaapeli ei ole
kunnolla kytketty.

Irrota USB-kaapeli, sammuta laite ja
käynnistä se uudelleen. Kun [Pääsivu]-
näyttö tulee näkyviin, yhdistä USB-kaa-
peli uudelleen.

Laitetta ei tunnisteta auto-
maattisesti.

Windows on jo määrittänyt
USB-asetukset.

Tarkista, onko tietokone tunnistanut lait-
teen laitteena, jota ei tueta. Avaa Win-
dowsin laitehallinta ja poista ristiriitai-
set laitteet kohdasta [USB-väyläohjai-
met]. Ongelmalaitteiden kohdalla on
kuvake [!] tai [?]. Varo, ettet poista va-
hingossa muita laitteita. Lisätietoja,
katso Windowsin ohje.

Laite ei tunnista USB-yhteyttä
vaikka USB-kaapeli on kyt-
ketty.

Jos USB-kaapeli on kytketty
laitteen ollessa pois päältä,
laite ei ehkä tunnista USB-
yhteyttä.

Paina [Tarkista tila] ja irrota sitten USB-
kaapeli. Paina uudelleen [Tarkista tila],
kun olet irrottanut kaapelin. Yhdistä
USB-kaapeli uudelleen, kun laite on
valmis.

3. Vianmääritys
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Tulostintoiminnon ilmoitukset
Tässä käsitellään yleisimmät viestit ja virheilmoitukset laitteen näytöllä sekä virhe- ja muissa raporteissa.
Jos näytölle tulee muita ilmoituksia, noudata niiden ohjeita.

Käyttöpaneelin ilmoitukset tulostintoimintoa käytettäessä

• Ennen kuin sammutat laitteen, katso s. 30 "Virran kytkeminen/katkaiseminen".

Ilmoitus Syy Ratkaisu

"Laitteistovika: Ethernet" Ethernet-liitännässä on ongel-
mia.

Katkaise virta ja kytke se takaisin
päälle. Jos ilmoitus tulee uudelleen
näkyviin, ota yhteys huoltoon.

"Laitteistovika: Kiintolevy" Kiintolevyssä on toimintahäiriö. Katkaise virta ja kytke se takaisin
päälle. Jos ilmoitus tulee uudelleen
näkyviin, ota yhteys huoltoon.

"Laitteistovika: USB" USB-liitännässä on ongelmia. Katkaise virta ja kytke se takaisin
päälle. Jos ilmoitus tulee uudelleen
näkyviin, ota yhteys huoltoon.

"Laitteistovika: Langaton
verkkokortti"

(WLAN-liintäntäkortista
käytetään nimitystä langa-
ton verkkokortti.)

• WLAN-kortissa on toimin-
tahäiriö.

• Käyttämäsi WLAN-kortti ei
ole yhteensopiva tämän
laitteen kanssa.

Katkaise laitteesta virta ja varmista,
että WLAN-kortti on asetettu oikein.
Kytke sitten virta laitteeseen uudel-
leen. Jos ilmoitus tulee uudelleen nä-
kyviin, ota yhteys huoltoon.

"Lisää seuraavaa paperia
kasettiin n. Pakota tulostus
valitsemalla jokin muu ka-
setti ja paina [Jatka]."

("n" vaihdetaan muuttu-
jaan.)

Tulostinohjaimen asetukset ovat
väärin tai kasetissa ei ole tulos-
tinohjaimella valittua paperia.

Tarkista, että tulostinohjaimen ase-
tukset ovat oikein ja lisää kasettiin
valitun kokoista paperia. Lisätietoja
paperikoon muuttamisesta, katso
Operating Instructions.

"Paperia nitojassa. Avaa
kansi ja poista paperi. "

Jos tulostus keskeytyy, viimeiste-
lijään voi jäädä paperia.

Poista viimeistelijään jäänyt paperi.

Tulostintoiminnon ilmoitukset
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Ilmoitus Syy Ratkaisu

"Paperikoko ja -tyyppi eivät
vastaa toisiaan. Valitse
jokin seuraavista kaseteista
ja paina [Jatka]. Peruuta työ
painamalla [Työn nollaus].
Paperikoon ja -tyypin voi
myös vaihtaa Käyttäjän työ-
kaluista."

Tulostinohjaimen asetukset ovat
väärin tai kasetissa ei ole tulos-
tinohjaimella valittua paperia.

• Tarkista, että tulostinohjaimen
asetukset ovat oikein ja lisää
kasettiin valitun kokoista pape-
ria. Lisätietoja paperikoon
muuttamisesta, katso Operating
Instructions.

• Jatka tulostamista valitsemalla
kasetti käsin tai peruuta tulos-
tustyö. Lisätietoja paperikasetin
valitsemisesta käsin tai tulostus-
työn keskeyttämisestä, katso
Operating Instructions.

"Paperityyppi n on väärä.
Valitse jokin seuraavista ka-
seteista ja paina [Jatka]. Pa-
perityypin voi myös vaihtaa
Käyttäjän työkaluista."

("n" korvataan kasetin ni-
mellä.)

Kasetissa ei ole tulostinohjai-
mella valittua paperityyppiä.

Valitse kasetti, jossa on valitun tyyp-
pistä paperia.

"I/F-rinnakkaiskortissa on-
gelmia. "

Virhe IEEE 1284 -liitäntäkortis-
sa.

Katkaise virta ja kytke se takaisin
päälle. Jos ilmoitus tulee uudelleen
näkyviin, ota yhteys huoltoon.

"Tulostimen fonttivirhe" Virhe fonttiasetuksissa. Ota yhteys huoltoedustajaan.

"Ei voi tulostaa. Perussivuille
ja osoitussivuille valittu
sama paperikasetti. Paina
[Työn nollaus]. Tulosta työ
uudelleen valitsemalla eri
kasetit. "

Välilehdille ja muille sivuille on
valittu sama paperikasetti.

Nollaa työ. Valitse eri paperikasetit
välilehdille ja työn muille sivuille.

3. Vianmääritys
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Tulostaminen suoraan muistilaitteelta

Ilmoitus Syy Ratkaisu

"Tiedostojen enimmäiskoko
ylitetty. Uusia tiedostoja ei
voi valita."

• Valitun tiedoston koko
on suurempi kuin 1 Gt.

• Valittujen tiedostojen
yhteiskoko ylittää 1 Gt.

Kooltaan yli 1 Gt tiedostoja tai tiedos-
toryhmiä ei voi tulostaa.

• Jos valitsit useita tiedostoja, joiden
koko yhteensä on yli 1 Gt, valitse
tiedostot yksitellen.

• Jos valitun tiedoston koko on suu-
rempi kuin 1 Gt, käytä tulostami-
seen muistilaitteelta muuta kuin
suoratulostusta.

Eri tiedostomuotoja ei voi valita yhtä
aikaa.

"Määritettyyn muistilaittee-
seen ei saatu yhteyttä."

• Tapahtui virhe, kun laite
yritti käyttää muistilai-
tetta tai muistilaittee-
seen tallennettua tie-
dostoa.

• Tapahtui virhe, kun yri-
tettiin tulostaa suoraan
muistilaitteelta.

Tallenna tiedosto toiseen muistilaittee-
seen ja yritä uudelleen.

Tulostintoiminnon ilmoitukset, jotka tulostetaan virheraportteihin

Tässä käsitellään virheraporttien virheilmoitusten todennäköisiä syitä ja mahdollisia ratkaisuja.

Tulostustyö peruutetaan

Ilmoitus Syy Ratkaisu

"91: Virhe" Tulostus on keskeytetty auto-
maattisesti komentovirheen
vuoksi.

Tarkista tiedot.

Tulostintoiminnon ilmoitukset
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Ilmoitus Syy Ratkaisu

"Virhe, verkon kautta tullut
työ tulostamatta. Tallennettu
tulostamattomana työnä."

On tallennettu virheitä sisäl-
täviä töitä, koska verkon
kautta tulostettavassa työssä
esiintyi virhe, kun virhetöiden
tallennustoiminto oli käytös-
sä.

Tarkista pääkäyttäjältä, onko laite lii-
tetty verkkoon oikein. Lisätietoja tulos-
tusvirheiden tapahtuessa tallennettujen
töiden tarkistamisesta ja tulostamisesta,
katso Operating Instructions.

"Virhe luvattoman kopioinnin
estotyössä. Työ peruutettu."

[Syötä käyttäjän teksti:] -
kenttä [Luvattoman kopioin-
nin eston kuviotiedot] -näy-
töllä on tyhjä.

Valitse tulostinohjaimen [Asetustiedot]-
välilehden Valikko:-kohdassa [Tehos-
teet]. Valitse [Luvattoman kopioinnin
esto] ja napsauta [Lisäasetukset...] näh-
däksesi [Luvattoman kopioinnin eston
kuviotiedot]. Kirjoita teksti kohtaan
[Syötä käyttäjän teksti:].

"Virhe luvattoman kopioinnin
estotyössä. Työ peruutettu."

Tarkkuudeksi on asetettu alle
600 dpi ja [Luvattoman ko-
pioinnin esto] on käytössä.

Aseta tulostinohjaimella tarkkuudeksi
vähintään 600 dpi tai poista [Luvatto-
man kopioinnin esto] käytöstä.

"Virhe luvattoman kopioinnin
estotyössä. Työ peruutettu."

Tällä laitteella määritetyt lu-
vattoman kopioinnin estoa-
setukset on määritetty ensisi-
jaisiksi [Järjestelmäasetuk-
set]-valikon kohdassa [Pää-
käyttäjän työkalut].

Peruuta tulostinohjaimen luvattoman
kopioinnin esto. Lisätietoja, katso tulos-
tinohjaimen ohje.

"Lajittelu peruttu" Lajittelu peruutettiin. Katkaise virta ja kytke se takaisin pääl-
le. Jos ilmoitus tulee uudelleen näky-
viin, ota yhteys huoltoon.

"Käyttöraja saavutettu. Työ
on peruutettu."

Käyttäjälle sallittu tulostussi-
vujen määrä ylittyy.

Lisätietoja tulostuksen käyttörajoista,
katso Tietoturvaopas.

"Datavastaanotto epäonnis-
tui."

Tietojen vastaanotto keskey-
tettiin.

Lähetä tiedot uudelleen.

"Tiedon lähetys epäonnistui." Laite sai keskeyttämiskäskyn
tulostinohjaimelta.

Tarkista, että tietokone toimii oikein.

"Valittua paperikokoa ei
tueta. Työ peruutettu. "

Jos asetettu paperikoko on
virheellinen, työ nollataan
automaattisesti.

Määritä oikea paperikoko ja tulosta
tiedosto uudelleen.

3. Vianmääritys
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Ilmoitus Syy Ratkaisu

"Valittu paperityyppi ei ole
tuettu. Työ peruutettu."

Jos valittu paperityyppi on
virheellinen, työ nollataan
automaattisesti.

Määritä oikea paperityyppi ja tulosta
tiedosto uudelleen.

Tulostintoiminnon ilmoitukset
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Muut ilmoitukset
Ilmoitus Syy Ratkaisu

"Laiteohjelmistopäivitys
alkaa. Paina [OK]. Se alkaa
automaattisesti, kun 30 se-
kuntia on kulunut."

Automaattinen laiteohjelmis-
ton päivitys on käytössä, ja
nyt on automaattisen päivi-
tyksen aika.

• Jos haluat käynnistää laiteohjel-
miston päivityksen, paina [OK],
tai määritä asetus siten, että auto-
maattinen laiteohjelmiston päivitys
käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.

• Jos et halua käynnistää automaat-
tista laiteohjelmiston päivitystä,
paina [Peruuta] ennen kuin 30 se-
kuntia on kulunut.

• Älä katkaise virtaa laiteohjelmis-
ton päivityksen aikana.

"Ei yhteyttä langattomaan
verkkokorttiin. Katkaise virta
päävirtakytkimestä ja tarkis-
ta se."

(WLAN-liintäntäkortista käy-
tetään nimitystä langaton
verkkokortti.)

• WLAN-kortti ei ollut
asennettu, kun laite
käynnistettiin.

• WLAN-kortti poistettiin
laitteesta käynnistämi-
sen jälkeen.

Laite tunnistaa kortin, mutta
asetukset eivät päivity.

Katkaise laitteesta virta ja varmista,
että WLAN-kortti on asetettu oikein.
Kytke sitten virta takaisin päälle. Jos il-
moitus tulee uudelleen näkyviin, ota
yhteys huoltoon.

"PDF-tiedoston lukeminen
epäonnistui."

Selaimen PDF-lukuohjelma
ei ehkä tue tiedoston PDF-
versiota tai sille on määrätty
salaustaso, jota ei tueta.

Tämän laitteen selaimella voi lukea
vain seuraavassa määritettyjen versioi-
den ja salaustasojen mukaisia PDF-tie-
dostoja.

• PDF-versio: 1.3-1.7

• PDF:n salaustaso: 128-bittinen
AES tai 256-bittinen AES

"Seuraava luovutustaso on
täynnä. Poista paperi. ".

Luovutustaso on täynnä. Poista paperit luovutustasolta jatkaak-
sesi tulostusta. Jatka tulostusta paina-
malla laitteen näytöllä [Jatka].

3. Vianmääritys
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Ilmoitus Syy Ratkaisu

"Sisäinen tuuletin on käyn-
nissä. "

Pitkät tulostussarjat kuumen-
tavat laitteen sisäosia, mikä
puolestaan käynnistää tuu-
lettimen.

Tuulettimesta kuuluva ääni ei ole merk-
ki häiriöstä, ja laitetta voi käyttää tuu-
lettimen ollessa käynnissä.

Tulostettavan paperin määrä ja koko-
naiskäyttöaika ennen tuulettimen käyn-
nistymistä riippuu laitteen sijainnin läm-
pötilasta.

"Itsetestaus..." Laite tekee kuvansäätöase-
tuksia.

Laite tekee huoltotoimia määrävälein
käytön aikana. Huoltotoimien tiheys ja
kesto vaihtelevat kosteuden, lämpötilan
sekä tulostukseen liittyvien tekijöiden,
kuten tulosteiden määrän, paperin
koon ja tyypin mukaan. Odota, kunnes
laite on valmis.

Ongelmia sisäänkirjautumisessa

Ilmoitus Syy Ratkaisu

"Todennus epäonnistui." Annoit väärän käyttäjänimen
tai salasanan.

Lisätietoja oikeasta käyttäjänimestä ja
salasanasta, katso Tietoturvaopas.

"Todennus epäonnistui." Laite ei voi suorittaa toden-
nusta.

Lisätietoja todennuksesta, katso Tieto-
turvaopas.

Käyttäjältä puuttuu toiminnon käyttöoikeus

Ilmoitus Syy Ratkaisu

"Ei käyttöoikeuksia tähän toi-
mintoon."

Käyttäjänimelle ei ole myön-
netty valitun toiminnon käyt-
töoikeuksia.

Lisätietoja oikeuksien asettamisesta,
katso Tietoturvaopas.

Muut ilmoitukset
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Tulostusongelmat
Syy Ratkaisu

Virta on katkaistu. Lisätietoja virran käynnistämisestä, katso s. 30 "Virran
kytkeminen/katkaiseminen".

Syy näkyy laitteen näytössä. Tarkista näytön virheviesti tai varoitus ja toimi ohjeiden
mukaisesti. Lisätietoja ratkaisuista, katso s. 71 "Tulostin-
toiminnon ilmoitukset".

Liitäntäkaapeli on kytketty väärin. Lisätietoja liitäntäkaapeleiden kytkemisestä, katso Ope-
rating Instructions.

Käytetty liitäntäkaapeli on vääränlainen. Käytettävän liitäntäkaapelin tyyppi määräytyy tietoko-
neen mukaan. Varmista, että käytät oikeaa kaapelia.
Vaihda kaapeli, jos se on vaurioitunut tai kulunut. Lisätie-
toja liitäntäkaapeleista, katso Operating Instructions.

Liitäntäkaapeli kytkettiin vasta virran kyt-
kemisen jälkeen.

Liitä liitäntäkaapeli ennen kuin kytket virran.

Jos laite käyttää WLANia, heikko langa-
ton signaali saattaa aiheuttaa ongelmia
tulostimessa.

Tarkista langattoman lähiverkon radiosignaalin tila koh-
dassa [Järjestelmäasetukset]. Jos signaalin voimakkuus
on heikko, siirrä tulostin paikkaan, jossa yhteys on häiri-
ötön tai poista häiriöitä aiheuttavat esineet.

Voit tarkistaa signaalin tilan vain infrastruktuuritilassa. Li-
sätietoja langattoman lähiverkon radiosignaalin tilasta,
katso Käyttöohjeet.

Jos laite käyttää langatonta LAN (IEEE
802.11b/g/n)-yhteyttä, radioaallot voi-
vat häiritä langatonta yhteyttä. Laitteen lä-
hellä saattaa olla samaa taajuuskaistaa
käyttävä mikroaaltouuni, langaton puhe-
lin, teollisuuslaite tai tieteellinen tai lääke-
tieteellinen väline.

Sammuta muut samaa taajuuskaistaa käyttävät laitteet tai
koneet ja yritä tulostusta uudelleen. Jos tulostus onnistuu
virran sammuttamisen jälkeen, kyseiset laitteet ovat mah-
dollisesti syypää häiriöön. Siirrä laitteen paikkaan, jossa
ne eivät aiheuta häiriötä.

Jos laite toimii langattomassa lähiverkos-
sa, SSID-asetukset ovat virheelliset.

Tarkista, että SSID-asetukset on määritetty oikein laitteen
näytöllä. Lisätietoja SSID-asetuksista, katso Operating
Instructions.

3. Vianmääritys
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Syy Ratkaisu

Jos laite toimii langattomassa lähiverkos-
sa, vastaanottimen MAC-osoite voi estää
yhteyden tukiasemaan.

Tarkista tukiaseman asetukset, kun langaton LAN on käy-
tössä infrastruktuuritilassa. Tukiasemasta riippuen asia-
kaslaitteiden käyttöoikeutta on voitu rajoittaa MAC-osoit-
teen perusteella. Tarkista myös, ettei tukiaseman ja asia-
kaslaitteiden välillä ole tiedonsiirto-ongelmia.

Sisäänkirjautumisnimi, -salasana tai ohjai-
men salausavain on virheellinen.

Tarkista sisäänkirjautumisnimi, -salasana tai ohjaimen sa-
lausavain.

Laajennetuissa turva-asetuksissa on määri-
tetty salaus.

Tarkista laajennetut turvallisuusasetukset. Lisätietoja laa-
jennetuista turvallisuusasetuksista, katso Tietoturvaopas.

Mahdollinen mekaaninen vika. Ota yhteys huoltoedustajaan.

Lähetystilaa ei ole määritetty oikein, kun
WLAN on ad hoc -tilassa.

• Sammuta virta ja kytke se sitten takaisin. Lisätietoja
virran kytkemisestä päälle ja pois, katso s. 30 "Vir-
ran kytkeminen/katkaiseminen".

• Muuta [Järjestelmäasetukset]-asetuksissa [Yhteysta-
pa]-asetukseksi [802.11 Ad hoc] ja määritä [Suo-
jaustapa]-asetukseksi [Pois]. Lisätietoja Yhteystapa-
asetuksesta, katso Operating Instructions.

Jos tiedon vastaanoton merkkivalo ei syty
eikä vilku tulostustyön aloittamisen jäl-
keen, laitteeseen ei lähetetä tietoja.

• Jos tietokone on yhdistetty suoraan laitteeseen kaa-
pelilla, tarkista, että tulostinportit on määritetty oi-
kein.

• Kun tietokone on yhdistetty verkkoon, kysy pääkäyt-
täjältä apua tietokoneen verkkoyhteyttä koskien.

Jos tulostus ei käynnisty, ota yhteys huoltoon.

Tulostusongelmat
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Muita tulostusongelmia
Tässä käsitellään tulostusongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja, kun tulostetaan tietokoneelta.

Tulostusjälki on epäselvää

Ongelma Syy Ratkaisu

Tulostettu kuva on suttuinen. Tulostettiin ohisyöttötasolta
paksulle paperille, mutta ei
valittu paksun paperin ase-
tuksia.

PCL 5e

Valitse tulostinohjaimen [Paperi]-
välilehden Paperikasetit:-luettelos-
ta [Ohisyöttötaso]. Valitse sitten
oikea paperityyppi "Tyyppi:"-
luettelosta.

PCL 6 tai PostScript 3

Valitse tulostinohjaimen [Asetus-
tiedot]-välilehdeltä "Valikko:" ja
[Paperi] ja valitse sitten "Paperika-
setti:"-luettelosta [Ohis.taso]. Valit-
se oikea paperityyppi "Paperi-
tyyppi:"-luettelosta.

Tulostettu kuva on haalistu-
nut koko sivun alueella.

Paperi on kosteaa. Käytä suositusten mukaisissa lämpötila-
ja kosteusolosuhteissa säilytettyä pape-
ria. Lisätietoja paperin oikeasta säily-
tyksestä, katso Operating Instructions.

Tulostettu kuva on haalistu-
nut koko sivun alueella.

Käytetään vääränlaista pa-
peria.

Käytä suositusten mukaista paperia.
Jos paperi on karkeaa tai käsiteltyä, tu-
lostusjälki voi olla haalistunut. Lisätieto-
ja suositelluista paperityypeistä, katso
s. 51 "Suositellut paperikoot ja -tyypit".

Tulostettu kuva on haalistu-
nut koko sivun alueella.

Koko sivu haalistuu tulostet-
taessa, jos [Toner Saving] -
toiminto on valittu tulostinoh-
jaimen asetuksissa.

Vain PostScript 3 -ohjaimella

Valitse tulostinohjaimen [Asetus-
tiedot] -välilehden "Valikko:"-koh-
dasta [Tulostuslaatu: vakio] ja va-
litse sitten "Värinsäästö:" -luette-
lossa [Pois].

3. Vianmääritys
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Ongelma Syy Ratkaisu

Kuvat tahriintuvat, kun niihin
kosketaan. (Väri ei kiinnity.)

Kasetissa oleva paperi ei
vastaa asetuksissa valittua
paperityyppiä. Asetuksissa
ei esimerkiksi ole valittu pak-
sua paperityyppiä, mutta ka-
setissa on paksua paperia.

PCL 5e

Valitse tulostinohjaimen [Paperi]-
välilehden [Tyyppi:]-ruudusta
oikea paperityyppi.

PCL 6 tai PostScript 3

Valitse tulostinohjaimen [Asetus-
tiedot]-välilehdellä Valikko: ja
[Paperi], ja valitse sitten oikea pa-
perityyppi Paperityyppi:-luettelos-
ta.

Tulostettu kuva poikkeaa tie-
tokoneen näytössä näkyväs-
tä kuvasta.

Tulostus suoritetaan laitteen
kuvankäsittelytoiminnolla.

Vain PCL 6 -ohjaimella

Valitse tulostinohjaimen [Asetus-
tiedot]-välilehdellä Valikko: ja
[Tulostuslaatu: lisä], ja valitse sit-
ten Vektori/Rasteri:-luettelosta
[Rasteri].

Tulostettu kuva eroaa näytöl-
lä olevasta kuvasta.

Jos tulostinohjaimella on
määritetty grafiikkakomento-
ja, laite käyttää niitä tulos-
tuksessa.

Jos haluat tulostaa tarkasti, aseta tulos-
tinohjain tulostamaan ilman grafiikka-
komentoja. Lisätietoja tulostinohjaimen
asetuksista, katso tulostinohjaimen
ohje.

Tulostustöissä on outoja ja
sekalaisia merkkirivejä.

Tulostinkieli voi olla väärä. Valitse oikea tulostinohjain ja tulosta
tiedosto uudestaan.

Kuvista puuttuu osia tai reu-
nat tulostuvat.

Sovelluksessa valittu paperi-
koko on isompi kuin laitteella
oleva paperi.

Käytä samankokoista paperia kuin so-
velluksessa on valittu. Jos et voi käyttää
oikean kokoista paperia, pienennä
kuvaa ja tulosta se sitten. Lisätietoja,
katso tulostinohjaimen ohje.

Valokuvat ovat rakeisia. Jotkin sovellukset pienentä-
vät tulostustarkkuutta.

Valitse korkeampi tulostustarkkuus so-
velluksen tai tulostinohjaimen asetuksis-
sa. Lisätietoja, katso tulostinohjaimen
ohje.

Yhtäjaksoinen viiva tulostuu
katkoviivana tai on epätark-
ka.

Värinkoostamiskuviot eivät
täsmää.

Muuta värin koostamisasetuksia tulosti-
nohjaimessa. Lisätietoja, katso tulosti-
nohjaimen ohje.

Muita tulostusongelmia
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Ongelma Syy Ratkaisu

Ohuita tai epätasaisen pak-
suja viivoja tulostuu tai ohuet
viivat eivät tulostu lainkaan.

Erittäin ohuet viivat määritet-
ty.

Muuta värin koostamisasetuksia tulosti-
nohjaimessa. Lisätietoja, katso tulosti-
nohjaimen ohje.

Jos ongelma ei poistu värinkoostamisa-
setusten muuttamisen jälkeen, muuta
viivojen paksuutta kuvan luontiin käyt-
tämässäsi sovelluksessa.

Kuvat näkyvät vain osittain. Paperi on kosteaa. Käytä suositusten mukaisissa lämpötila-
ja kosteusolosuhteissa säilytettyä pape-
ria. Lisätietoja paperin oikeasta säily-
tyksestä, katso Operating Instructions.

Kaksipuoleisten kopioiden
takapuolella on täpliä tai
läiskiä.

Tulostumattomat alueet ja
läiskät johtuvat paperin kos-
teudesta.

• Älä asenna laitetta tilaan, jossa
on matala lämpötila.

• Käytä paperia, jota on säilytetty
suositelluissa lämpötila- ja kosteu-
solosuhteissa. Lisätietoja paperin
oikeasta säilytyksestä, katso Ope-
rating Instructions.

• Asenna kosteudenpoistaja (lisä-
varuste). Saat lisätietoja kosteu-
denpoistajasta huoltoedustajalta.

Paperi ei syöty oikein

Ongelma Syy Ratkaisu

Paperia ei syötetä valitusta
kasetista.

Kun käyttöjärjestelmä on
Windows, tulostinohjaimen
asetukset ohittavat laitteella
valitut asetukset.

PCL 5e

Valitse haluamasi paperikasetti tu-
lostinohjaimen [Paperi]-välilehden
"Paperikasetti:"-luettelosta.

PCL 6 tai PostScript 3

Valitse tulostinohjaimen [Asetus-
tiedot] -välilehden "Valikko:"-koh-
dasta [Paperi] ja valitse haluama-
si paperikasetti "Paperikasetti:" -
luettelosta.

3. Vianmääritys
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Ongelma Syy Ratkaisu

Kuvat tulostuvat vinoina. Paperikasetin sivuohjaimia ei
ehkä ole lukittu.

Tarkista, että sivuohjaimet on lukittu. Li-
sätietoja sivuohjainten asettamisesta,
katso Operating Instructions.

Kuvat tulostuvat vinoina. Paperi syöttyy vinossa. Tarkista, että paperi on asetettu oikein.
Lisätietoja paperin lisäämisestä, katso
s. 43 "Paperin lisääminen".

Paperitukoksia sattuu usein. Kasetissa on liikaa paperia. Aseta paperia enintään paperikasetin
sivuohjainten ylärajan tai ohisyöttöta-
son ohjainten merkintöihin asti.

Paperitukoksia sattuu usein. Paperikasetin sivuohjaimet
on asetettu liian tiukasti.

Työnnä sivuohjaimia kevyesti ja aseta
ne uudelleen.

Paperitukoksia sattuu usein. Paperi on kosteaa. Käytä suositusten mukaisissa lämpötila-
ja kosteusolosuhteissa säilytettyä pape-
ria. Lisätietoja paperin oikeasta säily-
tyksestä, katso Operating Instructions.

Paperitukoksia sattuu usein. Paperi on liian paksua tai
liian ohutta.

Käytä suositusten mukaista paperia. Li-
sätietoja suositelluista paperityypeistä,
katso s. 51 "Suositellut paperikoot ja -
tyypit".

Paperitukoksia sattuu usein. Paperissa on ryppyjä, taitok-
sia tai poimuja.

• Käytä suositusten mukaista pape-
ria. Lisätietoja suositelluista pape-
rityypeistä, katso s. 51 "Suositellut
paperikoot ja -tyypit".

• Käytä suositusten mukaisissa läm-
pötila- ja kosteusolosuhteissa säi-
lytettyä paperia. Lisätietoja pape-
rin oikeasta säilytyksestä, katso
Operating Instructions.

Paperitukoksia sattuu usein. Käytetään paperia, jolle on
jo tulostettu.

Älä käytä arkkeja, joille on jo tulostettu
tai kopioitu.

Paperitukoksia sattuu usein. Arkit ovat tarttuneet toisiinsa. Ilmaa arkit hyvin ennen lisäämistä. Voit
myös syöttää arkit laitteeseen yksi ker-
rallaan.

Muita tulostusongelmia
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Ongelma Syy Ratkaisu

Arkit syöttyvät yhdessä ja
tukkeutuvat.

Arkit ovat tarttuneet toisiinsa. Ilmaa arkit hyvin ennen lisäämistä. Voit
myös syöttää arkit laitteeseen yksi ker-
rallaan.

Tulostuspaperi rypistyy. Paperi on kosteaa. Käytä suositusten mukaisissa lämpötila-
ja kosteusolosuhteissa säilytettyä pape-
ria. Lisätietoja paperin oikeasta säily-
tyksestä, katso Operating Instructions.

Tulostuspaperi rypistyy. Paperi on liian ohutta. Käytä suositusten mukaista paperia. Li-
sätietoja suositelluista paperityypeistä,
katso s. 51 "Suositellut paperikoot ja -
tyypit".

Arkkien reunat ovat taittu-
neet.

Paperi on kosteaa. Käytä suositusten mukaisissa lämpötila-
ja kosteusolosuhteissa säilytettyä pape-
ria. Lisätietoja paperin oikeasta säily-
tyksestä, katso Operating Instructions.

Arkkien reunat ovat taittu-
neet.

Paperi ei ole suosituksen mu-
kaista.

Käytä suositusten mukaista paperia. Li-
sätietoja suositelluista paperityypeistä,
katso s. 51 "Suositellut paperikoot ja -
tyypit".

Kaksipuoleista tulostusta ei
voi käyttää.

Käyttämäsi paperi on liian
paksua tai liian ohutta.

Vaihda paperia. Lisätietoja siitä, mil-
laista paperia kaksipuoleisessa tulos-
tuksessa voi käyttää, katso Operating
Instructions.

Kaksipuoleista tulostusta ei
voi käyttää.

Olet valinnut paperikasetin,
jota ei ole määritetty kaksi-
puoleista tulostamista varten.

Ota "Kopioi 2-puoleisena" käyttöön
tälle paperikasetille "Kasetin paperia-
setukset" -valikosta. Lisätietoja toimin-
nosta "Kopioi 2-puoleisena", katso
Operating Instructions.

Kaksipuoleista tulostusta ei
voi käyttää.

Olet valinnut paperityypin,
jota ei voi käyttää kaksipuo-
leisessa tulostuksessa.

Valitse kaksipuoleiseen tulostukseen so-
piva paperityyppi kohdassa "Kasetin
paperiasetukset". Lisätietoja Paperi-
tyyppi-asetuksesta, katso Operating
Instructions.

Kalvoihin tulee valkoisia vii-
voja.

Kalvoon tarttuu paperinpa-
loja.

Pyyhi paperinpalat pois kopiokalvon
takapuolelta kuivalla liinalla.

3. Vianmääritys
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Muita tulostusongelmia

Ongelma Syy Ratkaisu

Tulostus kestää liian kauan. Lepotila tai lämpöyksikkö
pos -tila saattaa olla käytös-
sä.

Lepotilassa tai lämpöyksikkö pois -tilas-
sa ollut laite tarvitsee jonkin aikaa läm-
penemiseen. Lisätietoja lepotilasta ja
lämpöyksikkö pois -tilasta, katso s. 31
"Virransäästö".

Tulostus kestää liian kauan. Valokuvien ja muiden paljon
tietoa sisältävien asiakirjojen
käsittely kestää kauan.
Odota, kunnes tulostus on
valmis.

Jos saapuneiden tiedostojen merkkiva-
lo vilkkuu, tulostin vastaanottaa tietoja.
Odota hetki.

Alempi tarkkuusasetus saattaa nopeut-
taa tulostusta. Lisätietoja tarkkuusase-
tuksen muuttamisesta, katso tulostinoh-
jaimen ohje.

Kun tulostus tehdään käyttä-
mällä USB-laitepalvelinta,
tulostustyötä ei voi päättää
asianmukaisesti.

Vaikka USB-laite on vas-
taanottanut tiedot oikein,
laite ei voi päättää tulostus-
työtä asianmukaisesti, koska
laitteeseen asetettu aikakat-
kaisujakso on liian lyhyt.

Määritä pidempi aika [I/O aikakatkai-
su]-toiminnolle [Tulostimen asetukset] -
välilehden kohdasta [Järjestelmä]. Lisä-
tietoja I/O-aikakatkaisu-asetuksesta,
katso "järjestelmä", kohdasta Opera-
ting Instructions.

Kuvat tulostuvat väärässä
suunnassa.

Olet valinnut laitteella eri
syöttösuunnan kuin tulosti-
nohjaimella.

Varmista, että laitteen ja tulostinohjai-
men syöttösuunnat ovat samat. Lisätie-
toja tulostinohjaimesta, katso tulosti-
nohjaimen ohje.

Laitteeseen kytkettyjä lisäo-
sia ei tunnisteta.

Kaksisuuntainen yhteys ei
toimi.

Määritä lisälaitteet tulostimen ominai-
suuksissa. Lisätietoja lisälaitteiden mää-
rittämisestä, katso tulostinohjaimen
ohje.

Yhdistelmätulostus tai tulos-
teen automaattinen pienen-
nys/suurennus ei toimi odo-
tetulla tavalla.

Tulostinohjaimen tai sovel-
luksen asetukset ovat väärät.

Varmista, että sovelluksen ja tulostinoh-
jaimen paperikoon ja -suunnan asetuk-
set ovat samat. Jos paperikoko ja -
suunta on asetettu eri tavalla, valitse
sama koko ja suunta.

Tietokoneelta lähetettiin tu-
lostuspyyntö, mutta tulostus
ei käynnisty.

Käyttäjän todennus voi olla
käytössä.

Lisätietoja käyttäjän todennuksesta,
katso Tietoturvaopas.

Muita tulostusongelmia
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Ongelma Syy Ratkaisu

Niitittömästi nidotut paperit
eivät pysy yhdessä.

Kuva tulostetaan niittausa-
sennossa.

Muuta alukuperäisen asentoa niin, että
sitä ei tulosteta niittausasennossa.

PDF-tiedostoja ei tulosteta tai
PDF-suoratulostusta ei voida
tehdä.

PDF-tiedostot on suojattu sa-
lasanalla.

Voit tulostaa salasanasuojattuja PDF-
tiedostoja antamalla salasanan [PDF-
valikossa] tai Web Image Monitorilla.
Lisätietoja PDF-tiedostojen tulostamises-
ta, katso Operating Instructions tai
Web Image Monitorin ohje.

PDF-tiedostoja ei tulosteta tai
PDF-suoratulostusta ei voida
tehdä.

PDF-tiedostoja ei voi tulos-
taa, jos tulostus on estetty
PDF-tiedoston suojausase-
tuksissa.

Muuta PDF-tiedoston suojausasetuksia.

PDF-tiedoston suoratulostus
tuottaa omituisia merkkejä.

Tiedostosta puuttuvat upote-
tut fontit.

Upota fontit PDF-tiedostoon ja tulosta
se uudelleen.

Tulostus ei alkanut, vaikka
määritetty tulostusaika on jo
mennyt ohi.

[Töitä tulostamatta/laite
samm.] on asetettu tilaan
[Älä tulosta] kohdassa [Tu-
lostimen asetukset], mutta
kun tulostuksen piti alkaa,
laite oli pois päältä.

Määritä [Töitä tulostamatta/laite
samm.] -asetukseksi [Tulosta kun pääl-
lä] kohdassa [Tulostimen asetukset].

Tulostus ei alkanut, vaikka
määritetty tulostusaika on jo
mennyt ohi.

Laitteessa tai tietokoneessa
määritetty aika on virheelli-
nen.

Aseta oikea aika laitteeseen tai tietoko-
neeseen.

Tulostuksen aloittaminen kes-
tää kauan.

Laite käyttää USB-liitäntää,
kun se saa tulostustyön USB-
laitteen palvelinverkosta.
Tässä tapauksessa laitteen
verkosta saadun tulostustyön
käynnistäminen kestää
kauemmin.

Määritä lyhyempi aika [I/O aikakat-
kaisu] -asetukselle [Tulostimen asetuk-
set] välilehden kohdassa [Järjestelmä].
Lisätietoja I/O-aikakatkaisu-asetukses-
ta, katso "järjestelmä", kohdasta Ope-
rating Instructions.

Langatonta LAN -yhteyttä
käyttävä tulostus on hidas.

Töiden lukumäärä ylittää
laitteen kapasiteetin.

Vähennä töiden lukumäärää.

3. Vianmääritys
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Ongelma Syy Ratkaisu

Langatonta LAN -yhteyttä
käyttävä tulostus on hidas.

• Mahdollinen yhteysvi-
ka.

• Langatonta lähiverkkoa
käyttävien laitteiden ai-
heuttama häiriö saattaa
hidastaa lähetysno-
peutta.

• Jos kone käyttää lan-
gatonta LAN (IEEE
802.11b/g/n)-yhteyt-
tä, radioaallot voivat
häiritä langatonta yh-
teyttä. Laitteen lähellä
saattaa olla samaa
taajuuskaistaa käyttävä
mikroaaltouuni, langa-
ton puhelin, teollisuus-
laite tai tieteellinen tai
lääketieteellinen väline.

• Siirrä kone kauemmaksi langatto-
masta lähiverkkolaitteesta.

• Jos koneen lähellä on käytössä
olevia langattomia lähiverkkolait-
teita, siirrä kone tai sammuta muut
laitteet.

• Sammuta laitteet, jotka käyttävät
samaa taajuutta ja tulosta uudel-
leen nähdäksesi aiheuttavatko
laitteet häiriötä. Jos tulostus onnis-
tuu virran sammuttamisen jälkeen,
kyseiset laitteet ovat mahdollisesti
syypää häiriöön. Siirrä laitteen
paikkaan, jossa ne eivät aiheuta
häiriötä.

Jos ongelma ei poistu, ota yhteys huoltoedustajaan.

Muita tulostusongelmia
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Paperitukoksen poistaminen

• Laitteen sisäpuoli voi kuumentua voimakkaasti. Älä koske osiin, jotka on merkitty kuumasta pin-
nasta varoittavalla tarralla. Loukkaantumisvaara.

• Jotkin laitteen sisällä olevista osista kuumenevat voimakkaasti. Ole varovainen, kun poistat pa-
peritukosta. Varomaton käsittely voi aiheuttaa palovammoja.

• Varo sormiasi kun poistat paperitukoksia.

• Poista huolellisesti kaikki paperisuikaleet laitteen sisältä.

• Jos paperitukokset jatkuvat, katso s. 67 "Ongelmia laitteen käyttämisessä" ja s. 80 "Muita tulostus-
ongelmia", joista saat lisätietoja ongelman ratkaisuun. Jos tässä oppaassa suositellut toimenpiteet
eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä huoltoon.

• Jos näytöllä on edelleen virheilmoitus vaikka paperitukos on poistettu, avaa etukansi täysin ja sulje
se sitten.

• Poistaessasi paperitukosta koske ainoastaan oppaassa erikseen mainittuihin alueisiin.

• Älä poista lämpöyksikköä. Lämpöyksikön poistaminen saattaa johtaa tulostuslaadun heikkenemi-
seen.

• Kiinnitysosaan väärin syötetty paperi voidaan poistaa lämpöyksikön alapuolelta. Jos paperitukok-
sen poistaminen lämpöyksikön alapuolelta ei onnistu, poista se yläpuolelta.

• Poistaessasi paperitukoksia postilaatikosta, avaa oikean puoleinen kaksi kokonaan ja pitele sitä
kädelläsi. Oikean puoleisen kannen vapauttaminen kannen ollessa auki saattaa vahingoittaa oi-
kean puoleisen kannen hihnaa.

• Viimeistelijän tai etukannen sisäpuolella on tarroja, joissa kerrotaan miten paperitukos poistetaan.

• Jos näytön oikeassa reunassa annetaan ohjeet tukoksen poistamiseksi, noudata niitä.

• Ohjeet paperitukoksen poistamiseksi annetaan myös kohdassa [Tarkista tila].

Paperitukoksen sijainti

Jos tapahtuu syöttövirhe, poista paperitukos seuraamalla näytöllä ja etukannen sisäpuolella olevassa
tarrassa annettuja ohjeita.

Laitteen näytöllä oleva kirjainyhdistelmä osoittaa, missä tukos sijaitsee.

3. Vianmääritys
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DUL208

1. Poista paperitukos näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

• Kun [Seur.] tai [Edell.] näkyy näytöllä.

Paina jokaisen vaiheen jälkeen [Seur.]. Voit palata takaisin edelliseen vaiheeseen painamalla
[Edell.].

2. Kun paperitukos on poistettu, palauta laite alkuperäiseen tilaan.

• Useita paperitukosten sijainteja voi näkyä samalla kertaa. Tarkista kaikki ilmoitetut kohdat.

• Jos ensimmäiseksi tarkistetulla alueella ei ole paperitukosta, tarkista muut ilmoitetut alueet.

Paperitukoksen poistaminen
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4. Tulostinta koskevia tietoja
Tässä luvussa kuvataan ympäristönsuojeluun liittyvät varotoimenpiteet ja määräykset.

Ympäristötietoja

ENERGY STAR -ohjelma

ENERGY STAR® -ohjelman vaatimukset kuvantamislaitteille.

Valmistaja osallistuu ENERGY STAR® -ohjelmaan.

Laite täyttää ENERGY STAR® -ohjelman vaatimukset.

Kuvantamislaitteita koskeva ENERGY STAR® -ohjelma kannustaa valmistajia kehittämään ja valmista-
maan energiaa säästäviä tietokoneita ja muita toimistolaitteita.

Ohjelma tukee energiansäästötoiminnoilla varustettujen tuotteiden kehittämistä ja levittämistä.

Kyseessä on avoin ohjelma, johon valmistajat osallistuvat vapaaehtoisesti.

Kohteena olevat tuotteet ovat tietokoneita, näyttöjä, tulostimia, fakseja, kopiokoneita, skannereita ja
monitoimilaitteita. Energy Star -standardit ja -logot ovat kaikkialla yhteneväisiä.

• Lisätietoja oletusodotusajasta, katso s. 91 "Virransäästötoiminnot".

Virransäästötoiminnot

Laitteessa on seuraavia virransäästötoimintoja:

Lepotila

• Jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa tai painetaan [Energiansäästötila] ( ), laite siir-
tyy lepotilaan vähentääkseen virrankulutustaan entisestään.

• Oletusaika ennen lepotilaan siirtymistä on 1 minuutti. Oletusaikaa voi muuttaa.
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• Laite voi tulostaa tietokoneilta vastaanotettuja töitä ollessaan lepotilassa.

Tekniset tiedot

• (pääasiassa Eurooppa ja Aasia)

Tekniset tiedot

Pienempi virrankulutus lepotilassa
*1

0,89 W

Lepotilaan siirtymisen odotusaika 1 minuutti

Lepotilasta poistumisaika *1 7 sekuntia

Kaksipuoleistoiminto*2 Vakio

*1 Laitteen tarvitsema aika virransäästötoiminnoista palautumiseen ja virrankulutusarvot vaihtelevat
käyttöympäristön mukaan.

*2 Täyttää ENERGY STAR -vaatimukset, kun käytössä on kaksipuoleiskasetti ja kaksipuoleistoiminto.

• (pääasiassa Pohjois-Amerikka)

Tekniset tiedot

Pienempi virrankulutus lepotilas-
sa *1

0,79 W

Lepotilaan siirtymisen odotusaika 1 minuutti

Lepotilasta poistumisaika *1 7 sekuntia

Kaksipuoleistoiminto*2 Vakio

*1 Laitteen tarvitsema aika virransäästötoiminnoista palautumiseen ja virrankulutusarvot vaihtelevat
käyttöympäristön mukaan.

*2 Täyttää ENERGY STAR -vaatimukset, kun käytössä on kaksipuoleiskasetti ja kaksipuoleistoiminto.

• Tekniset tiedot vaihtelevat laitteeseen asennettujen lisävarusteiden mukaan.

• Lisätietoja oletusaikojen muuttamisesta, katso Operating Instructions.

• Joillakin ohjelmistosovelluksilla laitteen siirtyminen lepotilaan voi kestää ilmoitettua kauemmin.

4. Tulostinta koskevia tietoja
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Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevia käyttäjätietoja (pääasiassa
Eurooppa)

Käyttäjät maissa, joissa elektroniikkaromu on merkitty oheisella symbolilla.

Tuotteemme sisältävät laadukkaita ja kierrätyskelpoisia osia.

Tuotteet tai tuotepakkaukset on merkitty alla olevalla symbolilla.

Symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Hävitä tuote asianmukaisessa kierrä-
tys- tai keräyspisteessä. Noudattamalla ohjeita varmistat, että tuote hävitetään oikein aiheuttamatta ym-
päristö- tai terveysriskejä. Kierrättämällä säästät luonnonvaroja ja suojelet ympäristöä.

Jos haluat lisätietoja tuotteeseen liittyvistä keräys- ja kierrätysjärjestelmistä, ota yhteys laitteen myynee-
seen liikkeeseen, jälleenmyyjään tai myynti/huoltoedustajaan.

Muille käyttäjille

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, laitteen myyneeseen liikkeeseen, jäl-
leenmyyjään tai myynti/huoltoedustajaan.

Turkki

Üretici:

Ricoh Company, Ltd.

8-13-1 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-8222 Japan

+81-36278-2111(English only/Sadece İngilizce)

Ympäristötietoja
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Huomautus pariston/akkusymbolista (vain EU-maat) (pääasiassa Eu-
rooppa)

Paristot ja akut on merkitty yllä olevalla symbolilla akkudirektiivin 2006/66/EY artikla 20 Tietoja lop-
pukäyttäjille Liite II mukaisesti.

Käytettyjä paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

EU:ssa on erilliset keräysjärjestelmät sähkö- ja elektroniikkaromulle sekä paristoille ja akuille.

Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä.

Jos akku on vaihdettava, ota yhteys paikalliseen myyntiedustajaan tai huoltoon.

Ympäristöneuvoja käyttäjille (pääasiassa Eurooppa)

Käyttäjille EU-maissa, Sveitsissä ja Norjassa

Tarvikkeiden kesto

Tietoa saat Käyttäjän oppaasta tai tarvikkeen pakkauksesta.

Kierrätyspaperi

Laite pystyy käsittelemään kierrätyspaperia, joka on eurooppalaisen standardin EN 12281:2002
tai DIN 19309 mukaista. EP-tulostustekniikkaa käyttävissä tuotteissa laite voi tulostaa 64 g/m2-
paksuiselle kierrätyspaperille, mikä säästää luonnonvaroja.

Kaksipuoleistulostus (jos käytössä)

Kaksipuoleistulostuksessa voidaan hyödyntää paperin molemmat puolet. Näin säästetään paperia
ja vähennetään tulostettujen asiakirjojen määrää. Suosittelemme hyödyntämään kaksipuoleista tu-
lostusmahdollisuutta.

Väriaine- ja mustekasettien palautusohjelma

Kierrätykseen toimitettavat väriaine- ja mustekasetit otetaan käyttäjiltä vastaan ilmaiseksi paikallis-
ten säädösten mukaisesti.

Lisätietoja palautusohjelmasta saat alla olevalta verkkosivulta tai huoltoedustajaltasi.

https://www.ricoh-return.com/

4. Tulostinta koskevia tietoja
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Energiatehokkuus

Laitteen käyttötavat vaikuttavat sen virrankulutukseen merkittävästi. Laite säästää sähköä siirtymällä
valmiustilaan viimeisen sivun tulostuksen jälkeen. Valmiustilassa tulostusta voidaan jatkaa
välittömästi. Jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa, laite siirtyy virransäästötilaan.

Valmius- ja virransäästötilassa laite kuluttaa vähemmän sähköä. Laite palautuu virransäästötilasta
käyttötilaan hieman hitaammin kuin valmiustilasta.

Laitteen virrankulutuksen oletusasetusten käyttäminen säästää eniten sähköä.

Energy Star -vaatimukset täyttävät laitteet ovat aina energiatehokkaita.

Huomautuksia käyttäjille Kaliforniassa (käyttäjille USA:ssa) (pääa-
siassa Pohjois-Amerikka)

Perkloraattia – noudata materiaalista paikallisesti annettuja ohjeita. Katso: www.dtsc.ca.gov/hazar-
douswaste/perchlorate

Ympäristötietoja
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Tavaramerkit
Adobe, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Firefox on Mozilla Foundationin rekisteröity tavaramerkki.

Google ja Chrome ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä.

JAWS® on Freedom Scientific, Inc.:n, jonka toimipaikka on St. Petersburgissa, Floridassa, Yhdysvallois-
sa, tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

OS X ja Safari ovat Apple Inc.:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, Internet Explorer ja Microsoft Edge ovat Micro-
soft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

SD ja SD-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää EMC Corporationin kryptografisen ohjelmiston RSA BSAFE®. RSA ja BSAFE ovat
EMC Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Nimet selaimille Internet Explorer 7 ja 8 ovat seuraavat:

• Windows® Internet Explorer® 7

• Windows® Internet Explorer® 8

Windows-käyttöjärjestelmien nimet kokonaisuudessaan on lueteltu alla.

• Windows Vistan tuotenimet:

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

• Windows 7:n tuotenimet:

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

4. Tulostinta koskevia tietoja
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• Windows 8,1:n tuotenimet:

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8.1 Pro

Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise

• Windows 10:n tuotenimet:

Microsoft® Windows® 10 Home Premium

Microsoft® Windows® 10 Pro

Microsoft® Windows® 10 Enterprise

Microsoft® Windows® 10 Education

• Windows Server 2008:n tuotenimet:

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

• Windows Server 2008 R2:n tuotenimet:

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

• Windows Server 2012:n tuotenimet:

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

• Windows Server 2012 R2:n tuotenimet:

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard

• Windows Server 2016:n tuotenimet:

Microsoft® Windows Server® 2016 Standard

Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2016 MultiPoint® Premium Server

Muita tuotenimiä käytetään ainoastaan tunnistustarkoituksiin ja ne saattavat olla yritysten tavaramerkke-
jä. Luovumme kaikista oikeuksista kyseisiin merkkeihin.

Microsoft-tuotteiden kuvankaappaukset on kopioitu Microsoft Corporationin luvalla.

Tavaramerkit
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