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Byte av tonerkassett
Mer information om genomsnittligt förbrukningsvärde för tonerkassetter och utbyteskassetter finns i
"Förbrukningsvaror".
Tonerkassetter är förbrukningsmaterial. När en tonerkassett är nästan tom inträffar följande.
Följande meddelanden visas på Kontrollpanel.

Information om innehållet i och lösningar för ovanstående meddelande finns i "Om ett meddelande
visas på skärmen."
Det finns vita streck, ojämnheter eller blek text på utskrifterna.

Om dessa symtom förekommer
Utför de åtgärder som beskrivs i följande avsnitt innan du byter tonerkassett. Du kan kanske skriva ut
ända tills kassetten är helt tom.
"Innan du byter tonerkassett"
Om utskrifterna inte blir bättre
Om det finns vita streck, ojämnheter eller blek text även efter att du har utfört ovanstående åtgärder byter
du tonerkassett.
"Byta tonerkassett"
<I de fall du inte omedelbart byter tonerkassett när du köpt en ny>
I följande avsnitt beskrivs hur du lagrar en kassett.
"Förvara tonerkassetter"

Om ett meddelande visas på skärmen
Tonerkassetter är förbrukningsmaterial. När en tonerkassett är nästan tom visas ett meddelande på
skärmen. Följ anvisningarna i meddelandet.
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När det visas

Innehåll och lösningar

När tonerkassetten snart
behöver bytas ut

Du kan fortsätta att skriva ut.
Se till att ha en utbyteskassett till hands.
Det är lämpligt att byta tonerkassett om du
ska göra en större utskrift.

<Tonerpatron är
*1
snart slut.>

När tonerkassetten snart
behöver bytas ut

Utskriften stoppas.
Tryck på [
](
: Online) för att fortsätta
jobbet.
Se till att ha en utbyteskassett till hands.
Det är lämpligt att byta tonerkassett om du
ska göra en större utskrift.

<9F Kontrollera
*2
tonerkassett.>

Tonerkassetten kan vara
slut.

Du kan fortsätta att skriva ut, men det kan
hända att skrivaren inte fungerar rätt. Du bör
byta ut dessa kassetter.

<1G Byt tonerkassett
rekommenderas.>

Tonerkassetten är slut.

Du kan fortsätta att skriva ut.
Du bör byta tonerkassett.

<9G Patrondelar
slut. Byte
*2
rekommenderas.>

Om tonerkassetterna
kan vara slut

Du kan fortsätta att skriva ut, men det kan
hända att skrivaren inte fungerar rätt. Du bör
byta ut dessa kassetter.

<Patrondelar slut.
Byte
*2
rekommenderas>

Tonerkassetterna är slut

Utskriften stoppas.
Du kan fortsätta att skriva ut genom att
trycka på [
](
: Online).
Du bör byta ut dessa kassetter eftersom
fortsatt användning kan resultera i att
skrivaren inte fungerar rätt.

<1H Sätt in tonerpatronen på nytt.>

När tonerkassetten inte
sitter rätt

Ta bort tonerkassetten och i den på rätt sätt.

<16 Tonerkassett
*1
snart slut.>

*1

Om <16 Tonerkassett snart slut.> eller <Tonerpatron är snart slut.> visas när tonern börjar ta slut beror
på inställningarna i [Varningssteg] på menyn [Inställning]. Standardinställningen är <16 Tonerkassett
snart slut.>. Information om inställningarna i [Varningssteg] finns i "Menyn [Inställning] ([Kontrollmeny]alternativ) ."

*2

När det snart är dags att byta tonerkassett visas antingen <9F Kontrollera tonerkassett.> eller
<Patrondelar slut. Byte rekommenderas> / <9G Patrondelar slut. Byte rekommenderas.> beroende på
inställningen i [Patrondelar förbruk.] på menyn [Inställning]. Standardinställningen är att <9F
Kontrollera tonerkassett.> visas. Mer information om inställningen i [Patrondelar förbruk.] finns i
"Menyn [Inställning] ([Kontrollmeny]-alternativ) ".
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Observera (Tonerkassett)
Se "Viktig säkerhetsinformation" och "Förvara tonerkassetter" innan du byter tonerkassett.
VIKTIGT!
Om utbyte av tonerkassetter
För optimal utskriftskvalitet är det lämpligt att använda Canons originaltonerkassetter när du byter
tonerkassett.
Modellnamn
LBP6780x

Lämpliga originaltonerkassetter från Canon
Canon Cartridge 724
Canon Cartridge 724 H

[Var uppmärksam på tonerkassettkopior]
Tänk på att det förekommer kopior av Canon-tonerkassetter på marknaden.Användning av
tonerkassettkopior kan ge sämre utskriftskvalitet eller prestanda.Canon ansvarar inte för felfunktioner,
olyckor eller skador som orsakas av tonerkassettkopior.
Mer information finns på canon.com/counterfeit.
Håll tonerkassetten på rätt sätt.
När du hanterar tonerkassetten ska du hålla den på rätt sätt enligt bilden. Placera den inte lodrätt eller
uppochnedvänd.

Rör inte elkontakterna (A) eller tonerkassettens minne (B) och öppna inte trumskyddet (C).
Om du rör vid elkontakterna (A) eller tonerkassettens minne (B) kan kassetten skadas.
Utskriftskvaliteten kan också försämras om du rör vid eller skadar den ljuskänsliga trumman inuti
tonerkassetten. Rör inte och öppna inte trumskyddet (C).

Rör inte de strömförande kontakterna (D) eller de elektriska kontakterna (E).
Om du gör det kan kassetten gå sönder.
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Övriga föreskrifter
Utsätt inte tonerkassetten för direkt solljus eller starkt ljus.
Försök inte montera isär eller konstruera om tonerkassetten.
Kondens (vattendroppar på insidan eller utsidan) kan bildas på tonerkassetten om de flyttas till en
miljö som innebär en kraftigt förändrad temperatur eller luftfuktighet.
När du flyttar en ny tonerkassett till en plats med annan temperatur är det lämpligt att låta
tonerkassetten vara kvar i sin skyddspåse i minst två timmar för anpassning till den nya
temperaturen.
Lämna inte främre luckan öppen under någon längre tid när tonerkassetten är isatt.
Håll tonerkassetten på avstånd från produkter som alstrar magnetiska vågor som t.ex. datorer eller
datorskärmar.
Tonerkassetterna är magnetiska produkter. Håll tonerkassetten på avstånd från produkter som kan
skadas av magnetism, till exempel disketter och diskenheter. Data på dessa kan skadas.
OBS!
Om bilderna på tonerkassetten
I e-handboken beskrivs åtgärderna med bilder på Canon Cartridge 724 H.
Om förpackningsmaterialet
Mängden förpackningsmaterial och dess form och placering kan ändras utan föregående meddelande.
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Innan du byter tonerkassett
Om meddelandet <16 Tonerkassett snart slut.> eller <Tonerpatron är snart slut.> visas, eller om det finns
vita streck, ojämnheter eller blek text på utskrifterna, utför du följande åtgärder innan du byter tonerkassett.
Du kan kanske skriva ut ända tills kassetten är helt tom.
Se "Observera (Tonerkassett)" innan du gör följande.

1

Öppna den främre luckan samtidigt som du trycker på öppnaknappen.

2
Ta bort tonerkassetten.

3

Skaka tonerkassetten fem eller sex gånger enligt bilden för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.
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4

Sätt i tonerkassetten.
Skjut in tonerkassetten i skrivaren tills den vidrör baksidan av skrivaren medan du samtidigt anpassar (A)
båda sidorna av tonerkassetten till kassettguiderna inuti skrivaren.

5

Stäng den främre luckan.

Om du inte kan stänga främre luckan
Kontrollera att tonerkassetten är rätt monterad i skrivaren. Tryck inte för hårt på den främre luckan
när du ska stänga den. Det kan skada skrivaren.
Om det finns vita streck, ojämnheter eller blek text även efter att du har utfört ovanstående
åtgärder byter du tonerkassett.
"Byta tonerkassett"
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Byta tonerkassett
Se "Observera (Tonerkassett)" innan du byter tonerkassett.

1

Öppna den främre luckan samtidigt som du trycker på öppnaknappen.

2
Ta bort tonerkassetten.

3
Ta ut den nya tonerkassetten ur sin skyddspåse.
Det går att öppna skyddspåsen med händerna genom att riva vid skåran.
Behåll skyddspåsen. Kasta den inte. Den behövs när du tar ur tonerkassetten för underhåll av
skrivaren eller liknande.
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Skaka tonerkassetten fem eller sex gånger enligt bilden för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.

5

Lägg tonerkassetten på en plan yta.

6
Vik fliken och dra sedan ut plomberingstejpen (ca 50 cm).

VIKTIGT!
Föreskrifter för att dra ut plomberingstejpen
Dra inte ut plomberingstejpen diagonalt, uppåt eller nedåt. Om tejpen går sönder kan det bli svårt
att få ut den helt och hållet.

Plomberingstejpen måste dras ut helt även om den fastnar halvvägs. Tejp som finns kvar i
kassetten kan ge dålig utskriftskvalitet.
Kasta den borttagna plomberingstejpen enligt gällande föreskrifter.

7

Sätt i tonerkassetten.
Skjut in tonerkassetten i skrivaren tills den vidrör baksidan av skrivaren medan du samtidigt anpassar (A)
båda sidorna av tonerkassetten till kassettguiderna inuti skrivaren.
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8
Stäng den främre luckan.

Om du inte kan stänga främre luckan
Kontrollera att tonerkassetten är rätt monterad i skrivaren. Tryck inte för hårt på den främre luckan
när du ska stänga den. Det kan skada skrivaren.
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Förvara tonerkassetter
Iaktta följande punkter när du ska förvara en ny tonerkassett eller hantera en tonerkassett som har tagits ut
ur skrivaren inför underhåll eller förflyttning av skrivaren.
VIKTIGT!
Föreskrifter för förvaring av tonerkassetter
Förvara tonerkassetter på en plats som uppfyller följande villkor för att du ska kunna använda dem på ett
säkert och problemfritt sätt.
Förvara inte tonerkassetterna i direkt solljus.
Förvara inte tonerkassetterna på platser med hög temperatur eller luftfuktighet eller på platser med
kraftiga svängningar i temperatur eller luftfuktighet.
Temperaturintervall vid förvaring: 32 - 95°F (0 - 35°C)
Luftfuktighetsintervall för förvaring: 35 - 85% RH (ingen kondensation)
Förvara inte tonerkassetten så att de utsätts för korrosiva gaser, t.ex. ammoniak eller salthaltig luft,
eller i dammig miljö.
Förvara tonerkassetterna utom räckhåll för små barn.
Håll tonerkassetten på avstånd från produkter som kan skadas av magnetism, till exempel disketter
och diskenheter.
Förvara tonerkassetterna i samma läge som när de är installerade i skrivaren.
Förvara inte tonerkassetterna vertikalt eller upp och ned.
När du tar ut en förbrukad tonerkassett ur skrivaren
Lägg den omedelbart i den ursprungliga skyddspåsen eller slå in den i en tjock trasa.
Om en ny tonerkassett
Ta inte ut tonerkassetten ur skyddspåsen förrän den ska användas.
OBS!
Om kondensation
Även om tonerkassetterna förvaras inom rekommenderade värden för luftfuktighet kan vattendroppar
bildas på in- eller utsidan av tonerkassetterna om de flyttas till en miljö som innebär en kraftigt förändrad
temperatur eller luftfuktighet. Bildandet av vattendroppar kallas kondensation.
Kondensation försämrar avsevärt tonerkassetters kvalitet.
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Justera utskriftsplaceringen
Om du vill ändra utskriftsplaceringen för alla utskriftsjobb
Du kan ändra utskriftsläget för alla utskriftsjobb samtidigt.
"Justera utskriftsplaceringen för alla jobb"

Om du vill ändra utskriftsplaceringen för respektive papperskälla
Du kan ändra utskriftsläget för respektive papperskälla genom att skriva ut Utskrift av justering av
utskriftsplacering.
"Justera utskriftsplaceringen för varje papperskälla"
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Justera utskriftsplaceringen för alla jobb
Utför [Förskjut Y] och [Förskjut X] med kontrollpanelen på skrivaren.

VIKTIGT!
Bekräfta justeringsresultatet.
Om någon del av bilden som ska skrivas ut ligger utanför utskriftsområdet efter justeringen av
utskriftsplaceringen, kommer delen inte finnas med i utskriftsresultatet.
OBS!
Justerbart område
Du kan justera utskriftsplaceringen mellan -50,0 mm och +50,0 mm i både vertikal och horisontell
riktning.

1
Tryck på [

](

: Inställningar).

2
Välj [Layout] med [

] eller [

] och tryck sedan på [OK].

3

Välj den position som du vill korrigera.

Om du anger inställningen för [Förskjut Y].
1. Välj [Förskjut Y] med [

] eller [

] och tryck sedan på [OK].
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] eller [
] och tryck sedan på [OK].
2. Välj siffra med [
Varje gång du trycker på [
] ökar värdet i steg om 0,5 mm, och varje gång du trycker på [
]
minskar värdet i steg om 0,5 mm. Om du håller [
] eller [
] nedtryckt ökas respektive minskas
värdet kontinuerligt.
→ Inställningsvärdet ändras.

Om du anger inställningen för [Förskjut X].
1. Välj [Förskjut X] med [

] eller [

] och tryck sedan på [OK].

2. Välj siffra med [
] eller [
] och tryck sedan på [OK].
Varje gång du trycker på [
] ökar värdet i steg om 0,5 mm, och varje gång du trycker på [
]
minskar värdet i steg om 0,5 mm. Om du håller [
] eller [
] nedtryckt ökas respektive minskas
värdet kontinuerligt.
→ Inställningsvärdet ändras.
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Justera utskriftsplaceringen för varje papperskälla
Om utskriftsplaceringen förskjuts vid utskrift från en viss papperskälla kan du justera placeringen från
kontrollpanelen.
VIKTIGT!
Bekräfta justeringsresultatet.
Om någon del av bilden som ska skrivas ut ligger utanför utskriftsområdet efter justeringen av
utskriftsplaceringen, kommer delen inte finnas med i utskriftsresultatet.
OBS!
Var noggrann med orienteringen för dubbelsidig utskrift
Placeringen av bilderna på baksidorna varierar beroende på utskriftsplaceringen eller inställningen för
[Bindningsplats].

Kontrollera utskriftsplaceringen
Utför Utskrift av justering av utskriftsplacering och kontrollera placeringen och riktningen som ska justeras.
VIKTIGT!
Justera utskriftsplaceringen för dubbelsidig utskrift
Ange [2-sidig utskrift] till [På] i förväg.

1
Tryck på [

](

: Matarval).

2
Välj [Papperskälla] med [

] eller [

] och tryck sedan på [OK].

3
Välj papperskällan som du vill kontrollera utskriftsplaceringen för med [
sedan på [OK].

] eller [

] och tryck

Om du justerar utskriftsplaceringen för dubbelsidig utskrift väljer du önskad papperskälla.
[Låda 2] och [Låda 3] visas endast när tillbehöret pappersmatare har installerats.
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4
Tryck på [

](

: Online).

5
Kontrollera att skrivaren är online.
Om skrivaren inte är online trycker du på [

](

: Online).

6
Tryck på [

](

: Verktyg).

7
Välj [Utskr.pos utskrift] med [

] eller [

] och tryck sedan på [OK].

8
Välj [Ja] med [

] och tryck sedan på [OK].

→ Utskrift av justering av utskriftsplacering skrivs ut. Den översta delen av det utmatade pappret är den
översta delen av Utskrift av justering av utskriftsplacering.
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Kontrollera sedan utskriftsresultatet och ange riktning och placering som ska justeras i
"Justera utskriftsplaceringen" (se nästa avsnitt).

Justera utskriftsplaceringen
Kontrollera sedan utskriftsresultaten för Utskrift av justering av utskriftsplacering och ange riktningen och
placeringen som ska justeras.
Måtten för

som har skrivits ut på papperet är enligt följande:

I detta avsnitt beskrivs hur du ställer in följande Utskrift av justering av utskriftsplacering som skrivs ut med
Låda 1 angiven som exempel.
Justera i detta fall "Y-placering" med "-5,0 mm" eftersom utskriftsplaceringen för (A) bör flyttas uppåt med 5
mm.

VIKTIGT!
Justera utskriftsplaceringen för dubbelsidig utskrift
Justera utskriftsplaceringen för första sidan med [Förskjut Y (2-sidig)] och [Förskjut X (2-sidig)].
Utskriftsplaceringen för andra sidan beror på inställningarna för varje papperskälla.
OBS!
Justerbart område
Utskriftsplaceringen kan justeras inom intervallet - 5,0 till + 5,0 mm.

1
Tryck på [

Indikatorn

](

: Online).

(Online) släcks och du kan ange inställningarna på kontrollpanelen.

2
Tryck på [

](

: Inställningar).
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3

Välj [Användarunderhåll] med [

4

Välj [Just. startposition] med [

] eller [

] eller [

] och tryck sedan på [OK].

] och tryck sedan på [OK].

5

Välj riktningen och papperskällan som du vill kontrollera utskriftsplaceringen för med [
] och tryck sedan på [OK].

] eller [

6
Välj siffra med [

] eller [

] och tryck sedan på [OK].

Kontrollera utskriftsresultatet för Utskrift av justering av utskriftsplacering och välj det numeriska värdet för
att justera placeringen.
Varje gång du trycker på [
] ökar värdet i steg om +0,1 mm, och varje gång du trycker på [
värdet i steg om -0,1 mm. Om du håller [
] eller [
] nedtryckt ändras värdet kontinuerligt.

] minskar

7
Tryck på [

](

: Online).
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8
Kontrollera att skrivaren är online.
Om skrivaren inte är online trycker du på [

](

: Online).

9
Tryck på [

10

](

Välj [Utskr.pos utskrift] med [

11

Välj [Ja] med [

: Verktyg).

] eller [

] och tryck sedan på [OK].

] och tryck sedan på [OK].

Utskriften av justering av utskriftsplacering i vilken inställningen ändrats skrivs ut.
Kontrollera utskriftsresultatet för att bekräfta utskriftsplaceringen. För vidare justeringar upprepar du
steg 1 till 11.
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Flytta skrivaren
Tänk på följande när du flyttar skrivaren till en annan plats eller tar bort den för underhåll.
Information om installationsplats finns i "Kontrollera medföljande tillbehör och installationsplatsen".
Se "Viktig säkerhetsinformation" innan du flyttar skrivaren.

1
Stäng av skrivaren och koppla sedan loss kablarna från skrivaren.
Stäng ner skrivaren innan du stänger av den.
Mer information om att stänga ned skrivaren finns i "Starta/stänga av skrivaren".

<Så här kopplar du loss kablarna>
USB-kabel

Nätverkskabel
Nätkabel
*

(2) Stäng av skrivaren.
(3) Koppla loss kabeln från skrivaren.

*
*

(4) Koppla loss kabeln från skrivaren.
(5) Ta ut nätkabelns stickpropp ur vägguttaget.
(6) Lossa kabeln från skrivaren.

Om kabeln är ansluten eller inte beror på den aktuella miljön.

2
Dra ut lådan.
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3
Flytta skrivaren till installationsplatsen.
När du kontrollerat att luckor och fack är stängda lyfter du skrivaren genom att hålla i handtagen på
framsidan.

Om pappersmatare (tillbehör) är installerat
Ta bort pappersmataren från skrivaren. Ställ pappersmataren på den nya installationsplatsen och flytta
sedan skrivaren dit.
Det kan vara svårt att ta bort pappersmataren från skrivaren. Var försiktig när du tar bort pappersmataren
från skrivaren.
Flytta inte skrivaren när pappersmataren sitter i. Om du gör det kan pappersmataren falla ut ur
skrivaren och orsaka personskada.

Mer information om hur du installerar pappersmatare finns i "Installera pappersmataren".

4

Sätt i lådan för papper i skrivaren.
Tryck in den ordentligt i skrivaren.
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5

Anslut borttagna kablar.

<Så här ansluter du kablarna>
USB-kabel

*

Nätverkskabel
Nätkabel
*

Ansluts till USB-uttaget på skrivaren.
*

Ansluts till nätverksuttaget på skrivaren.
(1) Sätt i nätkabeln i skrivarens strömuttag.
(2) Sätt i stickproppen i vägguttaget.

Om kabeln är ansluten eller inte beror på den aktuella miljön.

Transportera skrivarenheten
Gör på följande sätt för att förhindra att skrivaren skadas under transport.
Ta bort tonerkassetten.
Se "Förvara tonerkassetter" innan du tar ut tonerkassetten.
Packa ned skrivaren omsorgsfullt i originalförpackningen med förpackningsmaterial.
Om du inte har kvar originalförpackningen och förpackningsmaterialet skaffar du en lämplig låda
och förpackningsmaterial och förpackar skrivaren och övriga delar omsorgsfullt.
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Rengöring och underhåll av skrivaren
Rengöra skrivarens insida
Rengör skrivarens insida om det finns fläckar på utskrifterna.
Försämring av utskriftskvaliteten kan förhindras genom att rengöra skrivarens insida.

Rengöra skrivarens utsida
Rengör de yttre ytorna och ventilationsöppningarna på skrivaren regelbundet för att bevara optimal
utskriftskvalitet.
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Rengöra skrivarens insida
Rengör följande om du får fläckar på utskrifterna eller om utskriftskvaliteten försämras.
"Rengöra skrivarens fixeringsrulle"
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Rengöra skrivarens fixeringsrulle
Rengör fixeringsrullen på följande sätt om det finns fläckar på utskrifterna.
Vanligt papper i storlek A4 eller Letter behövs för att rengöra fixeringsrullen. Ha ett vanligt papper i
storlek A4 eller Letter till hands.

1

Fyll på vanligt papper i storlek A4 i multiutmatningsfacket.
"Fylla på papper i multiutmatningsfacket"

2
Kontrollera att skrivaren är online.
Om skrivaren inte är online trycker du på [

](

: Online).

3
Tryck på [

4

](

Välj [Rengöring] med [

: Verktyg).

] eller [

] och tryck sedan på [OK].

5

Välj den pappersstorlek som du har fyllt på i multiutmatningsfacket med [
sedan på [OK].

6

Välj [Ja] med [

] eller (

) och tryck

] och tryck sedan på [OK].
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→ <Sätt in papper som ska anv för rengöring.> visas på skärmen.

7
Tryck på [

](

: Online).

→ Rengöringspapperet skrivs ut.
→ <Ange rengörings-papper o. tryck på Online-tangenten.> visas på skärmen.
Rengör därefter fixeringsrullen med hjälp av den utskrivna rengöringssidan.

8

Om det finns papper i multiutmatningsfacket tar du ut det.

9
Fyll på rengöringspapperet med utskriftssidan vänd uppåt och med pilen pekande mot
multiutmatningsfacket.

10
Tryck på [

](

: Online).

→ Papperet matas sakta in i skrivaren och skrivaren startar rengöringen av fixeringsrullen.

2015-03-03

LBP6780x e-handbok

Sida 27 av 31

OBS!
Rengöringstid
Det tar ungefär 80 sekunder.
Rengöringen av fixeringsrullen kan inte avbrytas. Vänta tills den är klar.
(Rengöringen är klar när papperet är helt utmatat.)
Utskriftens fram- och baksida har fläckar även efter att du utfört ovanstående åtgärder.
Kör rengöringen igen. Använd då inte rengöringspapperet utan lägg i ett tomt A4/Letter-papper i
multiutmatningsfacket och kör rengöringen.
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Rengöra skrivarens utsida
Se "Observera (Rengöring)" före rengöringen.

1

Stäng av skrivaren och koppla sedan loss kablarna från skrivaren.

Stäng ner skrivaren innan du stänger av den.
Mer information om att stänga ned skrivaren finns i "Starta/stänga av skrivaren".

<Så här kopplar du loss kablarna>
USB-kabel

Nätverkskabel
Nätkabel
*

(2) Stäng av skrivaren.
(3) Koppla loss kabeln från skrivaren.

*
*

(4) Koppla loss kabeln från skrivaren.
(5) Ta ut nätkabelns stickpropp ur vägguttaget.
(6) Lossa kabeln från skrivaren.

Om kabeln är ansluten eller inte beror på den aktuella miljön.

2
Torka rent med en mjuk, väl urvriden, trasa fuktad med vatten eller en svag diskmedelslösning.
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3

Torka skrivaren med en torr trasa efter att du har torkat bort all smuts.

4
Anslut borttagna kablar när skrivaren är helt torr.

<Så här ansluter du kablarna>
USB-kabel

*

Nätverkskabel
Nätkabel
*

Ansluts till USB-uttaget på skrivaren.
*

Ansluts till nätverksuttaget på skrivaren.
(1) Sätt i nätkabeln i skrivarens strömuttag.
(2) Sätt i stickproppen i vägguttaget.

Om kabeln är ansluten eller inte beror på den aktuella miljön.
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Observera (Rengöring)
Se "Viktig säkerhetsinformation" innan du rengör skrivaren.
VIKTIGT!
Föreskrifter för rengöring av skrivaren
Använd inte annat för rengöringen än vatten eller en mild diskmedelslösning, annars kan
plastdelarna i skrivaren deformeras eller spricka.
Späd alltid ut diskmedel med vatten.
Tänk på att även torka bort allt rengöringsmedel med en trasa som fuktats i vatten om du har
använt rengöringsmedel.
Skrivaren behöver inte smörjas. Tänk på att inte använda smörjmedel eller olja.
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Serienumrets placering
Serienumret behövs vid underhåll av skrivaren.
Serienumret är placerat enligt nedanstående bilder.
Ta inte bort etiketten med serienumret.
Skrivarens baksida

Förpackningens utsida
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