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Printeren og de anbefalede forbrugsstoffer er konstrueret og testet efter de strengeste sikkerhedskrav. 
Iagttagelse af følgende oplysninger sikrer fortsat sikker drift og betjening af Xerox®-printeren. 
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Elektrisk sikkerhed 

Dette afsnit beskriver: 

 Generelle retningslinjer ..................................................................................................................................................... 8 

 Netledning ............................................................................................................................................................................. 8 
 
 

Generelle retningslinjer 
 

 ADVARSLER:  

 Skub ikke genstande ind i sprækker eller åbninger på printeren. Berøring af et 
spændingspunkt eller kortslutning i en del kan medføre brand eller elektrisk stød. 

 Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer, medmindre du 
installerer tilbehør og bliver bedt om det. Sluk printeren, når du udfører disse 
installationer. Tag netledningen ud, før du fjerner låger eller afskærmninger ved 
installation af tilbehør. Med undtagelse af tilbehør, der kan installeres af brugeren, er 
der ingen dele, som du kan vedligeholde bag disse skærme. 

 

Følgende kan udsætte dig for fare: 

 Netledningen er ødelagt eller trævlet. 

 Der er spildt væske i printeren. 

 Printeren er udsat for vand. 

 Der kommer røg ud af printeren eller overfladen er meget varm. 

 Printeren afgiver unormale lyde eller lugte. 

 Et fejlstrømsrelæ, en sikring eller en anden sikkerhedsforanstaltning er blevet udløst. 

Hvis et af disse forhold forekommer, skal du gøre følgende: 

1. Straks slukke printeren. 

2. Tage netledningen ud af stikkontakten. 

3. Tilkalde en autoriseret servicerepræsentant. 
 

Netledning 

 Brug netledningen, der fulgte med printeren. 

 Sæt netledningen direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Sørg for, at begge ender af 
ledningen sidder godt fast. Få en elektriker til at kontrollere stikkontakten, hvis du ikke ved, om 
den har jordforbindelse. 

 Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte printeren til en stikkontakt, der ikke har 
jordforbindelse. 

 

 ADVARSEL: Undgå risiko for elektrisk stød ved at sikre, at printeren er korrekt jordet. Elektriske 
produkter kan være farlige, hvis de bruges forkert. 

 

 Anvend kun en forlængerledning eller kabel, som kan håndtere printerens strømforsyning. 

 Kontroller, at printeren er tilsluttet en stikkontakt med den korrekte spænding og effekt. 
Kontroller evt. printerens elektriske specifikationer sammen med en elektriker. 
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 Placer ikke printeren i et område, hvor personer kan komme til at træde på netledningen. 

 Placer ikke genstande på netledningen. 

 Udskift netledningen, hvis den bliver slidt eller ødelagt. 

 Træk ikke netledningen ud, mens printeren er tændt. 

 Tag fat i stikket, når du trækker den ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød og for ikke at 
ødelægge ledningen. 

Netledningen er sat i printeren på bagsiden. Tag netledningen ud af stikkontakten for at fjerne al 
strøm til printeren. 
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Sikkerhed ved brug 

Printeren og dens forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. 
Dette omfatter et sikkerhedsagenturs undersøgelse, godkendelse og overholdelse af eksisterende 
miljøstandarder. 

Når du er opmærksom på følgende sikkerhedsretningslinjer, hjælper det dig med at sikre en fortsat, 
sikker betjening af printeren. 
 

Retningslinjer for brug 

 Fjern ikke den fremfører eller det papirmagasin, som du har valgt i enten printerdriveren eller på 
betjeningspanelet, mens printeren udskriver. 

 Åbn ikke lågerne under udskrivning. 

 Flyt ikke printeren, når den er i gang med at udskrive. 

 Hold hænder, hår, tørklæder osv. væk fra udfalds- og fremføringsruller. 

 Skærme eller paneler, som skal fjernes med værktøjer, dækker over farlige områder i printeren. 
Fjern ikke disse beskyttende skærme eller paneler. 

 

Frigivelse af ozon 

Denne printer danner ozon under normal drift. Mængden af dannet ozon afhænger af 
udskriftsmængden. Ozon er tungere end luft og dannes ikke i mængder, der er store nok til at være 
sundhedsfarlige. Placer printeren i et lokale med god ventilation. 

For at få flere oplysninger til Nordamerika kan du gå til: 

 Phaser 3010-printer www.xerox.com/environment  

 Phaser 3040-printer www.xerox.com/environment  

Kontakt din lokale Xerox-repræsentant på andre markedet, eller gå til: 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/environment_europe  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/environment_europe  
 

Placering af printer 

 Placer printeren på et vandret, robust underlag, der ikke vibrerer, og som kan bære printerens 
vægt. Se Fysiske specifikationer på side 59 for at finde vægten på din printerkonfiguration. 

 Bloker eller tildæk ikke sprækker eller åbninger på printeren. Disse åbninger fungerer som 
ventilation og forhindrer, at printeren overophedes. 

 Placer printeren i et område, hvor der er tilstrækkelig plads til betjening og servicering. 

 Placer printeren i et støvfrit område. 

 Opbevar eller betjen ikke printeren i et meget varmt, koldt eller fugtigt miljø.  

 Placer ikke printeren tæt på en varmekilde. 

 Placer ikke printeren i direkte sollys, da det vil skade de lysfølsomme komponenter. 

 Placer ikke printeren et sted, hvor den udsættes direkte for kold luft fra klimaanlæg. 

 Placer ikke printeren på steder, som kan vibrere. 

 For optimal ydelse skal printeren anvendes under 3.100 meters højde over havets overflade. 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=environmentna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=environmentna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=environmenteu&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=environmenteu&Language=Danish
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Forbrugsstoffer til printer 

 Brug de forbrugsstoffer, der er beregnet til printeren. Brug af uegnet materiale kan forringe 
ydeevnen og kan skabe farlige situationer. 

 Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på eller leveres sammen med produkt, 
tilbehør og forbrugsstoffer. 

 Opbevar alle forbrugsstoffer i overensstemmelse med vejledningen på pakken eller beholderen. 

 Opbevar alle forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde. 

 Smid aldrig tonerpatroner på åben ild. 

 Når du håndterer tonerpatroner, skal du undgå at få indholdet på huden eller i øjnene. Det kan 
medføre irritation og betændelse, hvis du får det i øjnene. Forsøg ikke at skille patroner og 
moduler ad, da det kan forøge risikoen for at få indholdet på huden eller i øjnene. 

 

 FORSIGTIG: Brug af forbrugsstoffer fra andre producenter end Xerox® anbefales ikke. Xerox® 

-garantien, serviceaftalen og Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke 
skader, fejl eller forringelse af ydeevnen som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, der ikke er fra 
Xerox®, eller anvendelse af Xerox®-forbrugsstoffer, som ikke er specificeret for denne printer. Total 
Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Dækningen kan 
være anderledes uden for disse områder. Kontakt din Xerox-repræsentant for flere oplysninger. 
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Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse 

 Foretag ikke vedligeholdelsesprocedurer, som ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte 
med printeren. 

 Brug ikke rengøringsmidler i sprayform. Foretag kun rengøring med en tør, fnugfri klud. 

 Brænd ikke forbrugsstoffer eller dele til almindelig vedligeholdelse. 

Der findes flere oplysninger til genbrugsprogrammet til Xerox® forbrugsstoffer her: 

 Phaser 3010-printer www.xerox.com/gwa  

 Phaser 3040-printer www.xerox.com/gwa  
 

Se også:  

Rengøring af printeren på side 24 

Flytning af printeren på side 32 
 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=recyclesupplies&Language=Danish%20%20
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=recyclesupplies&Language=Danish%20%20
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Printersymboler 

Følgende sikkerhedssymboler vises på printeren. 
 

Symbol Beskrivelse 

 

Advarsel: eller Forsigtig: 

Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald. 

Hvis denne instruktion om at udvise forsigtighed ignoreres, kan det medføre person- eller 
maskinskade. 

 

Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade. 

 

Brænd ikke genstanden. 

 

Rør ikke ved komponenter, der har dette symbol. Der kan opstå personskader. 

 

Varm overflade. Vent det angivne tidsrum, før du rører ved den. 
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Dette kapitel indeholder: 
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Understøttet papir 

Dette afsnit beskriver: 

 Anbefalede medier .......................................................................................................................................................... 16 

 Bestilling af papir ............................................................................................................................................................. 16 

 Generelle retningslinier for ilægning af papir ........................................................................................................ 16 

 Papir, der kan beskadige printeren ............................................................................................................................ 17 

 Retningslinjer for opbevaring af papir ..................................................................................................................... 17 

 Understøttede standardformater .............................................................................................................................. 18 

 Brugerdefineret papirformater ................................................................................................................................... 18 

 Understøttede typer og vægte ................................................................................................................................... 18 

Din printer er designet til at kunne anvende forskellige typer papir og andre medietyper. Følg 
retningslinjerne i dette afsnit for at sikre optimal udskrivningskvalitet og for at undgå papirstop. 

For bedste resultat skal du anvende det Xerox®-udskrivningsmateriale, der anbefales for din printer. 

 
 

Anbefalede medier 

Der findes en liste over anbefalet papir og materiale for din printer ved: 

USA og Canada 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/paper  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/paper  

EU 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/europaper  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/europaper  
 

Se også:  

Se Informationsark på siden Papirråd for at få flere oplysninger. 
 
 

Bestilling af papir 

Bestil forbrugsstoffer fra den lokale forhandler, eller gå til: 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010supplies  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040Psupplies  
 

  

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmlna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmlna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmleu&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmleu&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=order&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=order&Language=Danish
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Generelle retningslinier for ilægning af papir 

 Overfyld ikke papirmagasinerne. Læg ikke papir i over max-linjen i magasinet. 

 Juster papirstyrene efter papirformatet. 

 Luft papiret, før det lægges i papirmagasinet. 

 Hvis der opstår gentagne papirstop, skal du prøve at anvende godkendt papir fra en ny pakke. 

 Anvend kun anbefalede Xerox® transparenter. Printkvaliteten varierer afhængig af 
transparenterne. 

 Udskriv ikke på etiketteark, når en etikette er blevet fjernet fra arket. 

 Anvend kun papirkonvolutter. Udskriv alle konvolutter som 1-sidede. 
 

Papir, der kan beskadige printeren 

Visse papirtyper og andre medietyper kan forringe udskriftskvaliteten, forårsage flere papirstop eller 
beskadige printeren. Anvend ikke følgende: 

 Ru eller porøst papir 

 Inkjet-papir 

 Glossy eller coated papir, der ikke er beregnet til laserprintere 

 Papir, som er fotokopieret 

 Papir, der er foldet eller krøllet 

 Papir med udstansninger eller perforeringer 

 Hæftet papir 

 Konvolutter med ruder, metalhægter, sideforseglinger eller klæbestrimmel 

 Forede konvolutter 

 Medier af plastic 
 

 Skader, forårsaget af brug af ikke-understøttet papir eller specialmateriale, dækkes ikke af 
FORSIGTIG: Xerox®-garantien, serviceaftalen eller Xerox® Total Satisfaction Guarantee (fuld 
tilfredshedsgaranti). Xerox® Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) gælder kun i USA 
og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Du kan få flere oplysninger fra 
din lokale Xerox-repræsentant. 

 
 

Retningslinjer for opbevaring af papir 

Opbevar papir og andre medier korrekt for at sikre optimal udskriftskvalitet. 

 Opbevar papir i mørke, kølige, forholdvis tørre omgivelser. De fleste papirtyper påvirkes af 
ultraviolet (UV) og synligt lys. Ultraviolet lys fra solen eller lysstofrør, er især skadelig for papir og 
materialer. 

 Udsæt ikke papir for stærkt lys over længere perioder. 

 Bibehold en konstant temperatur og relativ fugtighedsgrad. 

 Opbevar ikke papir eller materiale på loftet, i køkkenet, garagen eller kælderen. Der er større 
sandsynlighed for fugt i disse rum. 

 Papir skal opbevares fladt på paller, bokse, hylder eller skabe. 

 Opbevar ikke mad og drikke i områder, hvor papir opbevares eller håndteres. 
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 Åbn ikke forseglede pakker med papir, før du er klar til at lægge dem i printeren. Opbevar papir i 
deres originale indpakningsmateriale. Indpakningsmaterialet beskytter papiret mod fugt. 

 Visse specialmaterialer leveres i plastikposer, som kan genforsegles. Opbevar papir og materiale i 
posen, indtil det skal bruges. Læg ubrugt materiale tilbage i indpakningen, og forsegl det igen for 
at beskytte det mod ydre påvirkning. 

 

Understøttede standardformater 
 

Europæiske standardformater Nordamerikanske standardformater 

A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 ") 

A5 (148 x 210 mm, 8,3 x 5,8 ") 

A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 ") 

JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 ") 

B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 ") 

C5-konvolut (162 x 229 mm, 6,4 x 9 ") 

C6-konvolut (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 ") 

DL-konvolut (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 ") 

Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5") 

Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11") 

Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14") 

Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5") 

216 x 330 mm 

Monarch-konvolut (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 ") 

Nr. 10-konvolut (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5 ") 

A7-konvolut (133 x 184 mm, 5,25 x 7,25 ") 
 
 

Brugerdefineret papirformater 

Bredde: 76,2–216 mm 

Længde: 127–355,6 mm  
 

Understøttede typer og vægte 

Printeren understøtter følgende papirtyper med papirvægte fra 60–163 g/m²: 

 Almindeligt papir 

 Tyndt karton 

 Etiketter 

 Konvolut 

 Genbrugspapir 
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Ilægning af papir 

Ilægning af papir i hovedmagasinet 

1. Åbn frontlågen. 

2. Skub skyderen fremad, indtil den stopper. 

3. Skub længdestyret fremad, indtil det stopper. 

4. Flyt breddestyrene ud til magasinets kanter. 

5. Luft arkene og sørg for at ingen kanter stikker ud. Derved undgår du, at arkene hænger sammen 
langs kanten, hvilket reducerer risikoen for papirstop. 

 
6. Læg papiret i magasinet, hvor det øverste kant kommer først ind i printeren, og siden, der skal 

udskrives på, vender opad. 

7. Placer breddestyrene, så de netop rører ved kanten af papiret. 

8. Skub længdestyrene og skyderen ind, indtil de stopper. 
 

Bemærk: Afhængigt at papirformatet skal du først skubbe skyderen mod printeren, indtil den stopper. 
Klem sammen om længdestyret, og skub det, indtil det rører ved papirkanten. 

 

9. Placer papirdækslet på hovedmagasinet, og juster fanerne efter magasinets mærker. 

 
10. Åbn udfaldsbakken, og træk magasinforlængeren ud. 

11. Klik på fanen Printervedligeholdelse for at vælge papirtype og -format i 
Printerindstillingsværktøj. 

 

Bemærk: Hvis du bruger brugerdefinerede papirformater, skal du vælge Special - Y og Special - X. 
 

12. Klik på Anvend nye indstillinger. 
 

Bemærk: Hvis du vil have flere oplysninger om brug af printerindstillingsværktøjet, skal du klikke på 
Hjælp i vinduet Printerindstillingsværktøj. 
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Udskrivning på begge sider af papiret 

Dette afsnit beskriver: 

 Indstilling af 2-sidet udskrivning ................................................................................................................................ 20 

 Ilægning af papir til manuel 2-sidet udskrivning ................................................................................................. 20 

Phaser 3010-printer venter på manuel 2-sidet udskrivning. Du kan indstille udskriftsindstillinger til at 
udskrive dine opgaver på begge sider af papiret. 

Anvend 1- eller 2-sidet til at angive udskriftens sideretning. 

Du kan vælge sidelayout for 2-sidet udskrivning, som afgør, hvordan de udskrevne sider vendes. Disse 
indstillinger tilsidesætter applikationens indstillinger for sideretning. 
 

Stående Liggende 

 

 
 

 
 

 
 

 

Stående 

2-sidet udskrivning 

Stående 

2-sidet, blokformat 

Liggende 

2-sidet udskrivning 

Liggende 

2-sidet, blokformat 
 

 
 

Indstilling af 2-sidet udskrivning 

Sådan indstilles manuel 2-sidet udskrivning: 

1. Vælg Udskriv i menuen Filer. 

2. Vælg printeren på listen Vælg printer, og klik derefter på Egenskaber. 

3. Vælg Vend på lang kant eller Vend på kort kant under fanen Papir/output i vinduet Dupleks. 

4. Vælg det papirformat og den papirtype, der passer til det papir, du bruger. 

5. Klik på OK for at lukke dialogboksen Udskriftsindstillinger. 

6. Klik på Udskriv for at starte udskrivning. 
 

Bemærk: Når du starter manuel 2-sidet udskrivning, vises vinduet Indstilling for manuel dupleks. Luk 
ikke vinduet, før du har udført 2-sidet udskrivning. Når først vinduet er lukket, kan det ikke åbnes igen. 
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Ilægning af papir til manuel 2-sidet udskrivning 

Til manuel 2-sidet udskrivning skal bagsiderne udskrives først i omvendt rækkefølge. Til et dokument 
med seks sider skal siderne udskrives som side 6, side 4 og derefter side 2. Når de lige sidetal er 
udskrevet, skal papiret ilægges igen. De ulige sidetal udskrives som side 1, side 3 og derefter side 5. 
 

Bemærk: Læg brevhovedpapir i hovedmagasinet med den udskrevne side nedad, og så den øverste 
kant kommer først ind i printeren. 

 

1. Ilæg papiret til at udskrive de lige sidetal. 

 
Når de lige sidetal er udskrevet, lyser fejlindikatoren, og klar-indikatoren blinker. 

2. Fjern de udskrevne sider fra udfaldsbakken, og læg dem i hovedmagasinet igen uden at dreje 
eller vende siderne. De uskrevne sider skal vende opad. 

 
3. Tryk på knappen på betjeningspanelet. 
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Dette kapitel indeholder: 

 Rengøring af printeren ................................................................................................................................................... 24 

 Bestilling af forbrugsstoffer ......................................................................................................................................... 26 

 Administration af printeren ......................................................................................................................................... 29 

 Flytning af printeren ....................................................................................................................................................... 32 
 
 

 3 Vedligeholdelse 
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Rengøring af printeren 

Dette afsnit beskriver: 

 Almindelige forholdsregler ........................................................................................................................................... 24 

 Rengøring udvendigt ...................................................................................................................................................... 24 

 Rengøring indvendigt ..................................................................................................................................................... 25 
 
 

Almindelige forholdsregler 
 

 FORSIGTIG: Anvend aldrig organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler på 
spraydåse til at rengøre printeren. Hæld aldrig væske direkte ned i et område. Anvend kun de 
forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i denne dokumentation. 

  

 ADVARSEL: Opbevar alle rengøringsmidler utilgængeligt for børn. 
 
 

 ADVARSEL: Anvend ikke rengøringsmidler på spraydåse på eller i printeren. Visse spraydåser 
indeholder eksplosive blandinger og er ikke egnet til brug i elektrisk udstyr. Anvendelse af sådanne 
rengøringsmidler kan øge risikoen for eksplosion eller brand. 

 
 

 ADVARSEL: Fjern ikke de låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen 
områder bag disse låger og afskærmninger, der kan vedligeholdes af brugeren. Foretag ikke 
vedligeholdelsesprocedurer, som ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren. 

 
 

 ADVARSEL: Visse indre dele af printeren kan være meget varme. Vær forsigtig, når låger og låg er 
åbne. 

 

 Placer ikke genstande oven på printeren. 

 Lad ikke låger og døre stå åbne i længere tid, især ikke på stærkt oplyste steder. Lys kan beskadige 
trykbilledenhederne. 

 Åbn ikke låger og døre under udskrivning. 

 Vip ikke printeren, mens den er i brug. 

 Rør ikke ved elektriske kontakter eller udvekslinger. Det kan beskadige printeren og forringe 
udskriftskvaliteten. 

 Sørg for at sætte eventuelle dele, du har fjernet under rengøring, på plads igen, inden du slutter 
printeren til en stikkontakt. 

 

Rengøring udvendigt 

Rengør det udvendige på printeren en gang om måneden. 

 Tør papirmagasinet, udfaldsbakken, betjeningspanelet og andre dele med en let fugtet klud. 

 Tør efter med en tør, blød klud efter rengøring. 

 Til genstridige pletter kan du anvende en lille smule mildt rengøringsmiddel på kluden til 
forsigtigt at tørre pletten væk. 
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 FORSIGTIG: Sprøjt ikke rengøringsmidler på spraydåse direkte på printeren. Flydende 
rengøringsmidler kan komme ind i printeren gennem en sprække og forårsage problemer. Brug aldrig 
andre rengøringsmidler end vand eller et mildt rengøringsmiddel. 

 
 

Rengøring indvendigt 

Efter udredning af papirstop eller udskiftning af en tonerpatron skal du undersøge det indvendige af 
printeren, inden du lukker printerens låger. 

 Fjern alle papirstykker eller papirrester. Se Udredning af papirstop på side 41 for at få flere 
oplysninger. 

 Fjern støv eller pletter med en tør, ren klud. 
  

 ADVARSEL: Rør aldrig ved et markeret område, der findes på eller tæt ved varmerullen i fusermodulet. 
Du kan blive forbrændt. Hvis papirarket sidder rundt om varmerullen, skal du ikke selv prøve på at 
fjerne det med det samme. Sluk straks for printeren, og vent 20 minutter på, at fuseren køler ned. 
Forsøg at udrede papirstoppet, når printeren er kølet ned. 
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Bestilling af forbrugsstoffer 

Dette afsnit beskriver: 

 Forbrugsstoffer ................................................................................................................................................................. 26 

 Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer ............................................................................................................... 26 

 Tonerpatroner ................................................................................................................................................................... 27 

 Genbrug af forbrugsstoffer .......................................................................................................................................... 28 
 
 

Forbrugsstoffer 

Forbrugsstoffer er enheder, som tømmes eller opbruges under brug af printeren. Forbrugsstoffet til 
denne printer er en ægte Xerox® sort tonerpatron. 
 

Bemærk:  

 Hvert forbrugsstof indeholder installationsinstruktioner. 

 Sæt kun nye patroner i printeren. Hvis der isættes en brugt tonerpatron, vil den resterende 
mængde toner ikke blive angivet korrekt. 

 For at sikre udskriftskvaliteten er tonerpatronen designet til at holde op med at fungere efter 
et vist antal udskrifter. 

 

 FORSIGTIG: Brug af anden toner end ægte Xerox®-toner kan påvirke udskriftskvaliteten og printerens 
driftsikkerhed. Xerox®-toner er den eneste toner, som er designet og fremstillet under skrap 
kvalitetskontrol af Xerox specifikt til denne printer. 

 
 

Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer 

Der vises en advarsel på printerens betjeningspanel, og PrintingScout viser en meddelelse, når et 
forbrugsstof snart skal udskiftes. Kontroller, at du har nye forbrugsstoffer på lager. Det er vigtigt, at 
disse forbrugsstoffer bestilles, når meddelelsen først vises på PrintingScout for at undgå afbrydelse af 
udskrivning. Der vises en advarsel på betjeningspanelet, og PrintingScout viser en meddelelse, når et 
forbrugsstof skal udskiftes. 

Bestil forbrugsstoffer fra den lokale forhandler, eller gå til: 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010supplies  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040Psupplies  
 

 FORSIGTIG: Brug af forbrugsstoffer fra andre producenter end Xerox® anbefales ikke. Xerox® 

-garantien, serviceaftalen og Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke 
skader, fejl eller forringelse af ydeevnen som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, der ikke er fra 
Xerox®, eller anvendelse af Xerox®-forbrugsstoffer, som ikke er angivet til denne printer. Total 
Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Dækningen kan 
være anderledes uden for disse områder. Kontakt din Xerox-repræsentant for at få flere oplysninger. 

 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=order&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=order&Language=Danish
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Tonerpatroner 

Dette afsnit beskriver: 

 Almindelige forholdsregler ........................................................................................................................................... 27 

 Udskiftning af tonerpatron .......................................................................................................................................... 27 
 
 

Almindelige forholdsregler 
 

 ADVARSLER:  

 Pas på ikke at spilde toner, når du udskifter en tonerpatron. Hvis der spildes toner, skal 
du undgå kontakt med tøj, hud, øjne og mund. Indånd ikke tonerstøvet. 

 Opbevar tonerpatroner utilgængeligt for børn. Hvis et barn kommer til at sluge toner, 
skal barnet spytte toneren ud og skylle munden med vand. Søg straks læge. 

 Brug en fugtet klud til at tørre den spildte toner væk. Brug aldrig en støvsuger til at 
fjerne spildt toner. Elektriske gnister i en støvsuger kan medføre brand eller eksplosion. 
Hvis du spilder meget toner, skal du kontakte din lokale Xerox-repræsentant. 

 Smid aldrig tonerpatroner på åben ild. Den resterende toner i patronen kan bryde i 
brand og forårsage brandskader eller en eksplosion. 

 

 ADVARSEL: Fjern ikke de låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen 
områder bag disse låger og afskærmninger, der kan vedligeholdes af brugeren. Foretag ikke 
vedligeholdelsesprocedurer, som ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren. 

 

Følg nedenstående retningslinjer for ikke at beskadige printeren: 

 Placer ikke genstande oven på printeren. 

 Lad ikke låger og døre stå åbne i længere tid, især ikke på stærkt oplyste steder. Lys kan beskadige 
trykbilledenhederne. 

 Åbn ikke låger og døre under udskrivning. 

 Vip ikke printeren, mens den er i brug. 

 Rør ikke ved elektriske kontakter eller udvekslinger. Det kan beskadige printeren og forringe 
udskriftskvaliteten. 

 Sørg for, at sætte eventuelle dele, du har fjernet under rengøring, på plads igen, inden du slutter 
printeren til en stikkontakt. 

 

Udskiftning af tonerpatron 

Printeren har en sort tonerpatron. 

Når tonerpatronen skal udskiftes, lyser indikatorerne på betjeningspanelet for at vise status. 
PrintingScout viser en meddelelse i vinduet Printerstatus, der beskriver status. 
 

Bemærk: Hver tonerpatron indeholder installationsinstruktioner. 
 
 

Indikator Meddelelse om printerstatus Problem og løsning 

Fejl aktiveret Udskift tonerpatronen, eller kontroller, at 
tonerpatronen er isat korrekt. 

Tonerpatronen er tom. Udskift tonerpatronen 
med en ny. 
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Genbrug af forbrugsstoffer 

Der findes flere oplysninger til genbrugsprogrammet til Xerox® forbrugsstoffer her: 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/gwa  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/gwa  

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=recyclesupplies&Language=Danish%20%20
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=recyclesupplies&Language=Danish%20%20
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Administration af printeren 

Dette afsnit beskriver: 

 Printerindstillingsværktøj ............................................................................................................................................... 29 

 Kontrol af sideantal ......................................................................................................................................................... 31 
 
 

Printerindstillingsværktøj 

Printerindstillingsværktøjet installeres på din computer, når du installerer printerdriveren. 
Printerindstillingsværktøjet har tre faner, der hjælper dig med at overvåge, vedligeholde og fejlfinde 
printeren. 
 

Rapport om printerindstillinger 

Fanen Rapport om printerindstillinger indeholder en liste med printeroplysninger, menuindstillinger, 
informationsark og magasinindstillinger til overvågning af printerens status. Anvend oplysningerne 
på denne fane til at konfigurere printerens indstillinger, og se sideantal og systemindstillinger. Du kan 
vælge mellem følgende menuer: 

 Printeroplysninger indeholder oplysninger om printeren og dens konfiguration. 

 Menuindstillinger indeholder en liste med indstillinger til hver printermenu. 

 Informationsark indeholder udskrevne indstillinger, historik og demoside til fejlfinding og 
kontrol af printerens status, indstillinger og historik. 

 Magasinindstillinger indeholder en liste med indstillinger til papirmagasinet. 
 
 

Printervedligeholdelse 

På fanen Printervedligeholdelse kan du kontrollere og justere systemindstillinger, justere 
magasinindstillinger og justere printerdrift til forskellige papirtyper. 

Du kan vælge mellem følgende menuer: 

 Systemindstillinger justerer indstillinger, f.eks. tid, dato og sprog.  

 Indstil BTR angiver spændingen til Bias-overførselsrullen til udskrivning på den valgte papirtype. 

 Juster fuser udligner fusermodulets bias-spænding til optimal udskrivningskvalitet på tværs af en 
række papirtyper. 

 Tæthedsjustering indeholder en forskydning til at korrigere for forskelle i papirtæthed. 

 Indstil højde justerer printerens højde for at opnå optimale udskrivningsresultater. 

 Nulst. stand. gendanner systemindstillingerne til standardindstillingerne. 

 BTR opfrisk angiver, hvornår der skal udføres en rutine til opfriskning af bias-overførselsrullen for 
at forhindre, at papiret buer, og forbedre adskillelse af papiret. 

 Magasinindstillinger konfigurerer indstillinger til papirmagasinet. 

 Genstart efter papirstop gendanner printeren til normal drift efter et papirstop. 
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Diagnosticering 

Fanen Diagnosticering indeholder værktøjer til fejlfinding og løsning af printerfejl og problemer med 
udskriftskvaliteten. Du kan vælge mellem følgende menuer: 

 Tabeludskrift udskriver valgte tabeller til evaluering af udskriftskvalitet og diagnosticering af 
problemer med udskriftskvalitet. 

 Rengør fremkalder roterer fremkalderens motorer og ryster tonerpatronerne for at fjerne 
gammel toner fra fremkalderne. 

 Genopfriskningsindstilling renser toneren i tonerpatronen, når du skal udskifte den, eller ryster 
toneren i en ny tonerpatron. 
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Kontrol af sideantal 

Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider på konfigurationssiden. Konteringstælleren 
registrerer det samlede antal udskrevne sider. 

Sådan udskrives konfigurationsrapporten: 

1. For at starte printerindstillingsværktøjet skal du vælge Start > Alle programmer > Xerox Office 
Printing på din computer. 

2. Vælg printerens navn, og vælg derefter Printerindstillingsværktøj. 

3. Klik på fanen Rapport om printerindstillinger. 

4. Klik på Informationsark, klik derefter på knappen Konfigurationsside. 
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Flytning af printeren 

Følg disse instruktioner, når du flytter printeren: 

1. Sluk for printeren, tag netledningen og andre kabler ud af stikkontakten bag på printeren. 

 
 

 ADVARSEL: Undgå elektrisk stød, og rør aldrig ved stikkene med våde hænder. Når du fjerner 
netledningen, skal du sørge for at trække i stikket og ikke ledningen. Hvis du trækker i ledningen, kan 
det ødelægge ledningen og føre til brand eller elektrisk stød. 

 

2. Fjern papiret eller andet medie fra udfaldsbakken. Luk udfaldsbakken. 

 
3. Fjern papirdækslet. 

Hold papirdækslet, netledningen og USB-kablet samlet, hvis det skal bruges igen. 
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4. Fjern papiret fra papirmagasinet. 

 
5. Skub længdestyrene og skyderen ind, indtil de stopper. 

 
6. Fold forlængermagasinet sammen. 

 
7. Løft og bær printeren som vist i illustrationen. 
 

Bemærk: Printeren, inklusive forbrugsstoffer, vejer 4,6 kg. 
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 FORSIGTIG: Hvis printeren ikke genpakkes korrekt ved afsendelse, kan det forårsage beskadigelse, 
som ikke dækkes af Xerox®-garantien, serviceaftalen eller Total Satisfaction Guarantee (fuld 
tilfredshedsgaranti). Skader, forårsaget af ukorrekt flytning, dækkes ikke af Xerox®-garantien, 
serviceaftalen eller Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti). 

 

Hvis printeren flyttes, må den ikke vippe mere end 10 grader forover, bagover, til venstre eller til højre: 

 

Efter printeren er flyttet: 

1. Geninstaller de dele, du fjernede. 

2. Tilslut printeren til kablerne og netledningen igen. 

3. Tilslut printeren, og tænd for den. 
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Dette kapitel indeholder: 

 Generel problemløsning................................................................................................................................................. 36 

 Papirstop ............................................................................................................................................................................. 39 

 Problemer med udskriftskvalitet ................................................................................................................................. 46 

 Brug af printerindstillingsværktøjet .......................................................................................................................... 51 

 Betjeningspanel ................................................................................................................................................................ 53 

 Fejlkoder .............................................................................................................................................................................. 54 

 Få hjælp ............................................................................................................................................................................... 55 
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Generel problemløsning 

Dette afsnit beskriver: 

 Printeren tændes ikke ..................................................................................................................................................... 36 

 Printeren udskriver ikke .................................................................................................................................................. 36 

 Printeren nulstilles eller slukkes ofte ......................................................................................................................... 37 

 Printeren udsender usædvanlige lyde ...................................................................................................................... 37 

 Der er opstået kondensation inde i printeren ....................................................................................................... 37 

Dette afsnit indeholder fremgangsmåder, du kan bruge til at stedfæste og løse problemer. Du kan løse 
nogle problemer ved blot at genstarte printeren. 

 
 

Printeren tændes ikke 
 

Mulige årsager Løsninger 

Tænd-/slukkontakten er ikke tændt. Tænd på kontakten. 

Netledningen er ikke sat rigtigt i stikket. Sluk for printeren, og sæt netledningen helt ind i stikket. 

Der er noget galt med det stik, som printeren 
er tilsluttet. 

 Slut et andet elektrisk apparat til stikket, og undersøg, om det 
virker. 

 Prøv med et andet stik. 

Printeren er sluttet til et stik med en spænding 
eller en frekvens, som ikke overholder 
printerspecifikationerne. 

Brug en strømforsyning med de specifikationer, der er angivet i 
Elektriske specifikationer på side 61. 

 

 FORSIGTIG: Ledningen (med ben til jordforbindelse) skal sættes direkte i en stikkontakt med 
jordforbindelse. 

 
 

Printeren udskriver ikke 
 

Mulige årsager Løsninger 

Printeren er i energisparertilstand. Tryk på knappen på betjeningspanelet. 

PrintingScout viser en fejlmeddelelse. Følg instruktionerne i meddelelsen PrintingScout for at rette 
problemet. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses. 

Fejlindikatoren er tændt.  Hvis klar-indikatoren er slukket, er printeren løbet tør for toner. 
Udskift tonerpatronen. 

 Hvis klar-indikatoren blinker, skal du lægge papir i 
hovedmagasinet. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen 
ikke løses. 
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Fejlindikatoren blinker.  Hvis klar-indikatoren er slukket, er printeren holdt op med at 
fungere. Sluk for printeren, og tænd for den igen. Kontakt din 
Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses. 

 Hvis klar-indikatoren blinker, annullerer printeren en opgave eller 
initialiserer ikke-flygtig hukommelse. 

Begge indikatorer på betjeningspanelet er 
slukket. 

Sluk printeren, og kontroller, at netledningen er sat rigtigt i printeren 
og stikkontakten. Tænd derefter printeren. Kontakt din 
Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses. 

Klar-indikatoren blinker.  Hvis klar-indikatoren blinker, er det normalt. En tidligere 
udskrivningsopgave kan være problemet. Brug PrintingScout til at 
slette alle udskrivningsopgaver i udskrivningskøen. 

Tryk på knappen på betjeningspanelet for at tvinge printeren til 
at udskrive. 

Læg papiret i magasinet. 

 Hvis klar-indikatoren ikke blinker, efter at du har sendt en 
udskrivningsopgave, skal du kontrollere USB-forbindelsen mellem 
printeren og computeren. Sluk for printeren, og tænd for den 
igen. 

 
 

Printeren nulstilles eller slukkes ofte 
 

Mulige årsager Løsninger 

Netledningen er ikke sat rigtigt i stikket. Sluk printeren, og kontroller, at netledningen er sat rigtigt i printeren 
og stikkontakten. Tænd derefter printeren. 

Der er opstået en systemfejl. Se Sluk for printeren, og tænd for den igen. Udskriv fejlhistorikken fra 
informationsarkene i printerindstillingsværktøjet. Kontakt din 
Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.Printerindstillingsværktøj 
for at få flere oplysninger på side 29. 

Printeren er sluttet til en stikkontakt, der ikke 
kan afbrydes. 

Sluk for printeren, og sæt derefter netledningen i en egnet 
stikkontakt. 

Printeren er sluttet til en stikdåse, der deles 
med andre højspændingsenheder. 

Slut printeren direkte til en stikkontakt eller en stikdåse, der ikke 
deles med andre højspændingsenheder. 

 
 

Printeren udsender usædvanlige lyde 
 

Mulige årsager Løsninger 

Der er en forhindring eller papirrester inde i 
printeren. 

Sluk printeren, og fjern forhindringen eller papirresterne. Kontakt din 
Xerox-repræsentant, hvis du ikke kan fjerne det. 

 
 

  



Fejlfinding 
 

38 Phaser 3010/3040-printer 
 Betjeningsvejledning 
 

Der er opstået kondensation inde i printeren 

Fugt kan kondenseres inde i en printer, hvis luftfugtigheden er over 85%, eller når en kold printer 
placeres i et varmt rum. Kondensation kan dannes i en printer, efter at den har stået i et koldt rum, der 
hurtigt opvarmes. 
 

Mulige årsager Løsninger 

Printeren har været placeret i et koldt rum. Sørg for, at printeren fungerer i flere timer ved stuetemperatur. 

Den relative fugtighed i rummet er for høj.  Reducer fugtigheden i rummet. 

 Flyt printeren til et sted, hvor temperaturen og den relative 
luftfugtighed er inden for specifikationerne til drift. 
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Papirstop 

Dette afsnit beskriver: 

 Forebyggelse af papirstop ............................................................................................................................................ 39 

 Finde papirstop ................................................................................................................................................................. 40 

 Udredning af papirstop ................................................................................................................................................. 41 
 
 

Forebyggelse af papirstop 

Printeren er fremstillet, så der kun opstår papirstop i begrænset omfang, når der bruges papir, som 
understøttes af Xerox®®. Andre papirtyper kan forårsage papirstop. Hvis understøttet papir ofte 
sidder fast et bestemt sted, skal du rengøre det pågældende sted i papirgangen. 

Følgende forhold kan forårsage papirstop: 

 Valg af en forkert papirtype i printerdriveren. 

 Brug af beskadiget papir. 

 Brug af papir, der ikke understøttes. 

 Forkert ilagt papir. 

 Overfyldning af magasinet. 

 Forkert justering af papirstyrene. 

De fleste papirstop kan undgås ved at overholde nogle enkle regler: 

 Brug kun understøttet papir. Der er flere oplysninger i Understøttet papir på side 16. 

 Brug den rigtige teknik til håndtering og ilægning af papir. 

 Brug altid rent papir uden skader. 

 Brug ikke papir, der er buet, iturevet, fugtigt, krøllet eller foldet. 

 Luft papiret for at adskille arkene, inden du lægger det i magasinet. 

 Overfyld aldrig papirmagasinet. Papirstakken må ikke være højere end maksimumstregen i 
magasinet. 

 Juster papirstyrene i alle magasiner, efter der er ilagt papir. Styr, der ikke er korrekt justeret, kan 
forringe udskriftskvaliteten, medføre fremføringsfejl og skæve udskrifter samt beskadige 
printeren. 

 Når der er lagt papir i magasinet, skal du vælge korrekt papirtype og papirformat i 
printerdriveren. 

 Når du udskriver, skal du vælge korrekt type og format i printerdriveren. 

 Opbevar papir et tørt sted. 

 Brug kun papir fra Xerox®, som er beregnet til printeren. 

Undgå følgende: 

 Polyester coated papir, som er specielt designet til inkjet-printere. 

 Papir, der er foldet, krøllet eller buer meget. 

 Ilægning af papir med forskellig type, format eller vægt i et magasin på samme tid. 

 Overfyldning af magasinerne. 

 Overfyldning af udfaldsbakken. 
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Der findes en detaljeret liste over understøttet papir her: 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/paper  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/paper  
 

Finde papirstop 
 

 ADVARSEL: Rør aldrig ved et markeret område, der findes på eller tæt ved varmerullen i fusermodulet. 
Du kan blive forbrændt. Hvis papirarket sidder rundt om varmerullen, skal du ikke selv prøve på at 
fjerne det med det samme. Sluk straks for printeren, og vent 20 minutter på, at fuseren køler ned. 
Forsøg at udrede papirstoppet, når printeren er kølet ned. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen 
ikke løses. 

 

 FORSIGTIG: Prøv ikke på at udrede papirstop med værktøjer eller instrumenter. Det kan ødelægge 
printeren. 

Følgende illustration viser, hvor papirstop kan opstå i papirgangen: 

 
1. Udfaldsbakke 

2. Udløsere 

3. Transportbælte 

4. Bagerste låge 

5. Forreste låge 

6. Hovedmagasin 
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmlna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmlna&Language=Danish
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Udredning af papirstop 

Dette afsnit beskriver: 

 Udredning af papirstop foran på printeren ........................................................................................................... 41 

 Udredning af papirstop bag på printeren .............................................................................................................. 42 

 Udredning af papirstop i udfaldsbakken ................................................................................................................ 43 
 
 

Udredning af papirstop foran på printeren 
 

Bemærk: For at løse fejlen, som er vist på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen. 
 

1. Fjern papirdækslet fra hovedmagasinet. 

 
2. Fjern det fastsiddende papir foran i printeren. 

 
3. Udskift papirdækslet i hovedmagasinet. 
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4. Hvis du vil gendanne printeren, skal du trykke på knappen på betjeningspanelet, som beskrevet i 
instruktionerne i vinduet Printerstatus i PrintingScout. 

 

Udredning af papirstop bag på printeren 
 

Bemærk: For at løse fejlen, som er vist på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen. 
 

1. Skub den bagerste udløser til lågen nedad, og åbn lågen. 

 
2. Løft håndtagene som vist. 

 
3. Fjern det fastsiddende papir bag på printeren. 
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4. Sænk håndtagene til deres oprindelige position. 

 
5. Luk den bagerste låge. 

 
6. Hvis du vil gendanne printeren, skal du trykke på knappen på betjeningspanelet, som beskrevet i 

instruktionerne i vinduet Printerstatus i PrintingScout. 
 

Udredning af papirstop i udfaldsbakken 
 

Bemærk: For at løse fejlen, som er vist på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen. 
 

1. Skub den bagerste udløser til lågen nedad, og åbn lågen. 
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2. Løft håndtagene som vist. 

 
3. Fjern det fastsiddende papir bag på printeren. 

 
4. Fjern fastsiddende papir i udfaldsbakken. 

 
5. Sænk håndtagene til deres oprindelige position. 
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6. Luk den bagerste låge. 

 
7. Hvis du vil gendanne printeren, skal du trykke på knappen på betjeningspanelet, som beskrevet i 

instruktionerne i vinduet Printerstatus i PrintingScout. 
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Problemer med udskriftskvalitet 

Dette afsnit beskriver: 

 Løsning af problemer med udskriftskvalitet .......................................................................................................... 46 

 Kontrol af udskriftskvalitet ........................................................................................................................................... 49 

 Papir og medier ................................................................................................................................................................. 49 

Din printer er designet til at levere ensartede udskrifter i høj kvalitet. Hvis du oplever problemer med 
udskriftskvaliteten, kan du bruge oplysningerne i dette afsnit til at løse problemet. 

Der findes flere oplysninger her: 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010support  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040Psupport  
 

 Skader, forårsaget af brug af ikke-understøttet papir eller specialmateriale, dækkes ikke af 
FORSIGTIG: Xerox®-garantien, serviceaftalen eller Xerox® Total Satisfaction Guarantee (fuld 
tilfredshedsgaranti). Xerox® Total Satisfaction Guarantee (fuld tilfredshedsgaranti) gælder kun i USA 
og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Du kan få flere oplysninger fra 
din lokale Xerox-repræsentant. 

 

 
 

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 

Hvis udskrivningskvaliteten er dårlig, skal du vælge det symptom, der bedst kendetegner problemet og 
følge det relevante løsningsforslag i følgende tabel for at løse problemet. Du kan også udskrive en 
demoside for præcist at afgøre, hvad problemet er. 

Hvis kvaliteten ikke forbedres, selv efter at du har udført problemløsningsforslaget, skal du kontakte 
din Xerox-repræsentant. 
 

Symptom Løsninger 

Udskrift er for lyst. 

 

 Brug PrintingScout til at kontrollere tonerniveauet. Udskift tonerpatronen, 
hvis den er ved at være tom. 

 Kontroller, at tonerpatronen er godkendt til brug i denne printer, og 
udskift den alt efter behov. De bedste resultater fås ved at bruge en ægte 
Xerox

®
-tonerpatron. 

 Udskift papiret med det anbefalede format og den anbefalede type, og 
bekræft, at dine printer- og printerdriverindstillinger er korrekte. 

 Kontroller, at papiret er tørt, og at der bruges understøttet papir. Hvis det 
ikke er tilfældet, skal du udskifte papiret. 

 Skift indstillinger til papirtype i printerdriveren. 

Skift indstillingen til papirtype under fanen Papir/output i 
Udskriftsindstillinger i printerdriveren. 

 Øg tæthedsjusteringen. Se Justering af tæthedsgrad for flere oplysninger. 

 Indstil bias-overføringsrullen. Se Justering af bias-overføringsrullen på side 
51 for flere oplysninger. 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=Phaser+3010&PgName=tech&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=Phaser+3040P&PgName=tech&Language=Danish


Fejlfinding 
 

 Phaser 3010/3040-printer 47 
 Betjeningsvejledning 
 

Symptom Løsninger 

Toneren tværes ud, eller udskrift kan 
gnides af. 

Udskrift har stænk på bagsiden. 

 

 Skift indstillinger til papirtype i printerdriveren. Skift f.eks. Almindeligt til 
Tyndt karton. 

Skift indstillingen til papirtype under fanen Papir/output i 
Udskriftsindstillinger i printerdriveren. 

 Kontroller, at papiret har det korrekte format, den korrekte type og vægt. 
Hvis det ikke er tilfældet, skal du skifte papirindstillingerne. 

 Indstil fuseren. Se Justering af fusermodul for flere oplysninger. 

Tilfældige pletter på udskrift, eller 
billedet er sløret.  

 

 Kontroller, at tonerpatronen er installeret korrekt. 

 Hvis du ikke bruger en ægte tonerpatron, skal du installere en ægte 
Xerox

®
-tonerpatron. 

Udskrift er blankt. 

 

 Sluk for printeren, og tænd for den igen. 

 Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses. 

Streger vises på udskriften. 

 

Kontakt din Xerox-repræsentant. 

Udskriften ser skjoldet ud. 

 

 Kontroller, at papiret har det korrekte format, den korrekte type og vægt. 
Hvis det ikke er tilfældet, skal du skifte papirindstillingerne. 

 Indstil bias-overføringsrullen. Se Justering af bias-overføringsrullen på side 
51 for flere oplysninger. 
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Symptom Løsninger 

Spøgelsesbilleder vises på udskriften. 

 

 Kontroller, at papiret har det korrekte format, den korrekte type og vægt. 
Hvis det ikke er tilfældet, skal du skifte papirindstillingerne. 

 Skift indstillinger til papirtype i printerdriveren. 

Skift indstillingen til papirtype under fanen Papir/output i 
Udskriftsindstillinger i printerdriveren. 

 Indstil bias-overføringsrullen. Se Justering af bias-overføringsrullen på side 
51 for flere oplysninger. 

 Indstil fuseren. Se Justering af fusermodul for flere oplysninger. 

Udskriften er sløret. 

 

Rengør fremkalderen. Se Rengøring af fremkalderen på side 52 for flere 
oplysninger. 

Der vises mærker på udskriften. 

 

 Brug PrintingScout til at kontrollere tonerniveauet. Udskift tonerpatronen, 
hvis den er ved at være tom. 

 Kontroller, at tonerpatronen er godkendt til brug i denne printer, og 
udskift den alt efter behov. De bedste resultater fås ved at bruge en ægte 
Xerox

®
-tonerpatron. 

 Rengør fremkalderen. Se Rengøring af fremkalderen på side 52 for flere 
oplysninger. 

Udskriften er krøllet eller plettet. 

 

 Kontroller, at papiret har det korrekte format, den korrekte type og vægt 
til printeren, og at det er ilagt korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du 
skifte papiret. 

 Skift indstillinger til papirtype i printerdriveren. 

Skift indstillingen til papirtype under fanen Papir/output i 
Udskriftsindstillinger i printerdriveren. 

Konvolutter er krøllede eller bøjede 
efter udskrift. 

Se, om folden er inden for 30 mm væk fra konvoluttens fire kanter. 

 Hvis det er tilfældet, er det som forventet. Din printer har ikke fejl. 

 Hvis det ikke er tilfældet, skal du gøre følgende: 

Til nr. 10-konvolutter, der er 220 mm eller længere og har en flap langs 
den lange kant, skal du rotere konvolutten 180 grader. 

Til C5-konvolutter, der er 220 mm eller længere og har en flap langs den 
korte kant, skal du ilægge konvolutterne med åbne flapper, der vender 
opad. 

Monarch- eller DL-konvolutter, der er kortere end 220 mm, skal ilægges 
med den lange fremføringskant og åbne flapper, der vender opad. 

Brug et andet konvolutformat, hvis dette ikke løser problemet. 
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Symptom Løsninger 

Topmargenen er forkert. 

 

 Kontroller, at papiret er ilagt korrekt. 

 Kontroller, at margenerne er indstillet korrekt i det program, du bruger. 

Den udskrevne papiroverflade er 
ujævn. 

 

1. Udskriv et helt udfyldt billede på hele overfladen på et ark papir. 

2. Læg den udskrevne side i magasinet med den udskrevne side nedad. 

3. Udskriv fem blanke sider for at fjerne rester fra fuserrullerne. 

 
 
 

Kontrol af udskriftskvalitet 

Forskellige faktorer kan påvirke kvaliteten af udskrifterne fra printeren. Du opnår en ensartet og 
optimal udskriftskvalitet ved at bruge papir, der er beregnet til printeren, og indstille papirtypen 
korrekt. Juster bias-overførselsrullen og fuseren til den papirtype og -vægt, du bruger. Følg 
retningslinjerne i dette afsnit for at opretholde printerens optimale udskriftskvalitet. 

Temperatur og fugtighed påviker udskriftens kvalitet. Bedste forhold for optimal udskrivningskvalitet 
er: 10–32ºC og 20–70% relativ fugtighed. 
 

Papir og medier 

Din printer er designet til anvende forskellige typer papir og andre medietyper. Følg retningslinjerne i 
dette afsnit for at opnå den bedste udskriftskvalitet og for at undgå papirstop: 

 Brug kun papirtyper og papirformater, der understøttes af Xerox®. Der er flere oplysninger i 
Understøttet papir på side 16. 

 Brug kun tørt papir uden skader. 
 

 FORSIGTIG: Visse papirtyper og andre medietyper kan forringe udskriftskvaliteten, forårsage flere 
papirstop eller beskadige printeren. Anvend ikke følgende: 

 Ru eller porøst papir. 

 Inkjet-papir. 

 Glossy eller coated papir, der ikke er beregnet til laserprintere. 

 Papir, som er fotokopieret. 

 Papir, der er foldet eller krøllet, 

 Papir med udstansninger eller perforeringer. 

 Hæftet papir. 
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 Konvolutter med ruder, metalhægter, sideforseglinger eller klæbestrimmel. 

 Forede konvolutter. 

 Medier af plastik. 
 

 Sørg for, at den papirtype, der er valgt i printerdriveren, svarer til den papirtype, du udskriver på. 

 Opbevar papir og andre medier korrekt for at sikre den optimale udskriftskvalitet. Der findes flere 
oplysninger i Retningslinjer for opbevaring af papir på side 17. 
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Brug af printerindstillingsværktøjet 

Dette afsnit beskriver: 

 Justering af fuseren ......................................................................................................................................................... 51 

 Justering af bias-overføringsrullen ............................................................................................................................ 51 

 Justering af højden .......................................................................................................................................................... 52 

 Rengøring af fremkalderen .......................................................................................................................................... 52 

Printerindstillingsværktøjet installeres på din computer, når du installerer printerdriveren. 
Printerindstillingsværktøjet har tre faner, der hjælper dig med at overvåge, vedligeholde og fejlfinde 
printeren. 

Sådan bruges printerindstillingsværktøjet: 

1. For at starte printerindstillingsværktøjet skal du vælge Start > Alle programmer > Xerox Office 
Printing på din computer. 

2. Vælg printerens navn, og vælg derefter Printerindstillingsværktøj. 

3. Klik på en af fanerne for at få vist printerindstillinger, udføre printervedligeholdese eller bruge 
værktøjer til diagnosticering. 

 
 

Justering af fuseren 

Brug Indstil fuser til at optimere udskrivningskvaliteten på tværs af en række papirtyper. Hvis toneren 
på en udskrift er tværet ud eller kan gnides af papiret, skal du øge forskydningen til det papir, du 
bruger. Hvis toneren er bulet eller skjoldet, skal du reducere forskydningen til det papir, du bruger. 

Sådan indstilles fuseren: 

1. Start printerindstillingsværktøjet, og vælg fanen Printervedligeholdelse. 

2. Klik på Indstil fuser. 

3. Skift forskydningsværdien til det papir, du bruger. 

4. Klik på Anvend nye indstillinger. 
 

Justering af bias-overføringsrullen 

Brug Indstil BTR, så den angiver spændingen til bias-overførselsrullen (BTR) til udskrivning på den 
valgte papirtype. Hvis det udskrevne billede er for lyst, skal du øge forskydningen til det papir, du 
bruger. Hvis det udskrevne billede er skjoldet eller plettet, skal du reducere forskydningen til det papir, 
du bruger. 

Sådan indstilles bias-overføringsrullen: 

1. Start printerindstillingsværktøjet, og vælg fanen Printervedligeholdelse. 

2. Klik på Indstil BTR. 

3. Skift forskydningsværdien til det papir, du bruger. 

4. Klik på Anvend nye indstillinger. 
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Justering af højden 

Brug Indstil højde, så den passer til den placering, hvor printeren er installeret. Hvis højdeindstillingen 
er forkert, kan det skabe problemer med udskrivningskvaliteten. 

Sådan justeres højden: 

1. Start printerindstillingsværktøjet, og vælg fanen Printervedligeholdelse. 

2. Klik på Indstil højde. 

3. Vælg det højdeområde, der passer til den placering, hvor printeren er installeret. 

4. Klik på Anvend nye indstillinger. 
 

Rengøring af fremkalderen 

Rengør fremkalder kører fremkalderens motor og ryster toneren i tonerpatronen. Brug Rengør 
fremkalder til at rense toner væk fra en patron, inden den udskiftes, eller for at opfriske toneren efter 
udskiftning af en tonerpatron. 

1. Start printerindstillingsværktøjet, og vælg fanen Diagnosticering. 

2. Klik på Rengør fremkalder. 

3. Klik på Start. 
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Betjeningspanel 

Printerens bruger indikatorerne på betjeningspanelet til at vise printerstatus og fejl. 
 

Indikator Nej TÆNDT Blinker Blinker langsomt 

Fejl — 

  

 

Ingen. 

Klar — 
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Fejlkoder 

 

Fejlkode Status Løsninger 

— 

 

Klar Normal drift. 

— 

 

 

 Downloader udskrift. 

 Varmer op. 

 Starter op efter 
energisparertilstanden. 

 Udskrivning, når toneren er lav. 

Normal drift. 

— 

 

 

I energisparertilstand. Normal drift. 

  

 

Mangler papir. Ilæg papir, og tryk på knappen på 
betjeningspanelet. 

Venter på manuel 2-sidet 
udskrivning. 

Fjern papiret fra udfaldsbakken, og læg 
papiret i papirmagasinet igen. 

Se Ilægning af papir til manuel 2-sidet 
udskrivning på side 20. 

Papir sidder fast. Udred papirstoppet. 

Se Udredning af papirstop på side 41. 

Det forkerte papirformat er ilagt. Ilæg det korrekte papir. 

 

 

 

 

Annullerer udskrivningsopgaven. Vent på, at udskrivningsopgaven 
annulleres. 

Den ikke-flygtige hukommelse 
initialiseres. 

Sluk ikke for printeren. 
 

Bemærk: Det kan beskadige printeren, 
hvis initialisering af den ikke-flygtige 
hukommelse afbrydes. 

 

 

— 
Tonerpatron er tom. Udskift tonerpatronen. 

Den bagerste låge er åben. Luk den bagerste låge. 

Fejl i trykenhed. Sluk for printeren, og tænd for den igen. 

 

 

— 
Printeren har en alvorlig fejl. Sluk for printeren, og tænd for den igen. 

Kontakt din Xerox-repræsentant. 
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Få hjælp 

Dette afsnit beskriver: 

 Fejl- og statusmeddelelser ............................................................................................................................................ 55 

 PrintingScout Advarsler ................................................................................................................................................. 55 

 Printerindstillingsværktøj ............................................................................................................................................... 55 

 Flere oplysninger .............................................................................................................................................................. 56 

Printeren leveres med værktøjer og ressourcer, som hjælper dig med at løse udskrivningsproblemer. 

 
 

Fejl- og statusmeddelelser 

På printerens betjeningspanel vises oplysninger og hjælp til fejlfinding. Når der opstår en fejl- eller 
advarselssituation, vises en meddelelse på betjeningspanelet, som gør dig opmærksom på problemet. 
 

PrintingScout Advarsler 

PrintingScout er et værktøj, der er installeret i Xerox®-printerdriveren. Værktøjet kontrollerer 
automatisk printerens status, når du sender en udskrivningsopgave. Hvis printeren ikke kan udskrive, 
viser PrintingScout en advarsel på dit computerskærmbillede for at fortælle dig, at printeren kræver en 
handling fra dig. I dialogboksen PrintingScout skal du klikke på advarslen for at se instruktioner, der 
forklarer, hvordan du løser problemet. 
 

Bemærk: PrintingScout er et program udelukkende til Windows. 
 
 

Kontrollerer printerstatus med PrintingScout 

Der vises en advarsel på printerens betjeningspanel, og PrintingScout viser en meddelelse, når et 
forbrugsstof snart skal udskiftes. Kontroller, at du har nye forbrugsstoffer på lager. Det er vigtigt, at 
disse forbrugsstoffer bestilles, når meddelelsen først vises på PrintingScout for at undgå afbrydelse af 
udskrivning. Der vises en advarsel på betjeningspanelet, og PrintingScout viser en meddelelse, når et 
forbrugsstof skal udskiftes. 

Vælg en af følgende muligheder for at åbne PrintingScout: 

 Dobbeltklik på ikonet PrintingScout i Windows-proceslinjen. 

 Vælg Programmer > Xerox Office Printing > PrintingScout > Aktiver PrintingScout i 
startmenuen. 

Der findes flere oplysninger til, hvordan man bruger PrintingScout i hjælpen til PrintingScout. For at se 
hjælpen på Windows-proceslinjen skal du højreklikke på ikonet PrintingScout og vælge Hjælp. 
 

Printerindstillingsværktøj 

Se Printerindstillingsværktøjet installeres på din computer, når du installerer printerdriveren. 
Printerindstillingsværktøjet har tre faner, der hjælper dig med at overvåge, vedligeholde og fejlfinde 
printeren.Printerindstillingsværktøj for at få flere oplysninger på side 29. 
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Flere oplysninger 
 

Ressource Placering 

Installations-vejledning Fulgte med printeren. 

Recommended Media List (Oversigt over 
anbefalede medier) 

USA: 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/paper  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/paper  

EU: 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/europaper  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/europaper  

Tekniske supportoplysninger til din printer, 
inklusive online teknisk support, Online Support 
Assistant (Hjælp til online support) (Hjælp til 
online support) og driverdownloads. 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010support  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040Psupport  

Informationsark Udskriv informationsark fra printerindstillingsværktøjet. 

Bestil forbrugsstoffer til printeren  Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010supplies  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040Psupplies  

En ressource med værktøjer og oplysninger, f.eks. 
interaktive øvelser, udskriftsskabeloner, nyttige tip 
og brugertilpassede funktioner, der imødekommer 
netop dine behov 

www.xerox.com/office/businessresourcecenter  

Lokalt salgs- og supportcenter  Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/worldcontacts  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/worldcontacts  

Printerregistrering  Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/register  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/register  

Xerox
®

 Direct-internetbutik www.direct.xerox.com/  
 

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmlna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmlna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=rmleu&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=rmleu&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=Phaser+3010&PgName=tech&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=Color&Model=Phaser+3040P&PgName=tech&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=order&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=order&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&PgName=businessresourcecenter&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=customersupport&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=customersupport&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=reg&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=reg&Language=Danish
http://www.direct.xerox.com/
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Printerkonfigurationer og tilbehør 

Tilgængelige konfigurationer 

Phaser 3010-printer og Phaser 3040-printer er sort/hvid printere med USB-tilslutning. 
 

Standardfunktioner 
 

Funktion Phaser 3010-printer Phaser 3040-printer 

Udskrivningshastighed Op til 20 sider i minuttet Op til 24 sider i minuttet 

Printopløsning  1200 x 1200 dpi  1200 x 1200 dpi 

Papirkapacitet  150-arks hovedmagasin 

 100-arks udfaldsbakke 

 150-arks hovedmagasin 

 100-arks udfaldsbakke 

2-sidet udskrivning Kun manuelt Kun manuelt 

Maksimal udskriftsstørrelse Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14") Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14") 

Mindste udskriftsformat 76 x 127 mm, 3 x 5 tommer 76 x 127 mm, 3 x 5 tommer 

Betjeningspanel En knap og to indikatorer viser 
printerstatus og angiver fejl og advarsler. 

En knap og to indikatorer viser 
printerstatus og angiver fejl og advarsler. 

Netværksopkobling USB 2.0 (Universal Serial Bus) USB 2.0 (Universal Serial Bus) 
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Fysiske specifikationer 

Vægt og mål 
 

Phaser 3010-printer og Phaser 3040-printer 

Bredde 358 mm  

Dybde 457,3 mm  

Højde 282,7 mm  

Vægt 4,6 kg  
 
 

Samlede pladskrav 
 

Phaser 3010-printer og Phaser 3040-printer 

Bredde 558 mm  

Dybde 926.8 mm  

Højde 382.7 mm  
 
 

Pladskrav 
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Miljømæssige specifikationer 

Temperatur 

Optimal temperatur: 10–32°C (50–90°F) 
 

Relativ luftfugtighed 

 Minimum–maksimum luftfugtighed: 15–85% relativ luftfugtighed på 28°C (82°F) 

 Optimal luftfugtighed: 20–70% relativ luftfugtighed på 28°C (82°F) 
 

Bemærk: Under ekstreme miljøforhold (f.eks. 10°C og 85% relativ luftfugtighed) kan der opstå 
problemer pga. kondensation. 

 
 

Elevering 

For optimal ydelse skal printeren anvendes under 3.100 meters højde over havets overflade. 
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Elektriske specifikationer 

Strømforsyning og frekvens 
 

Strømforsyningsspænding Frekvens 

110–127 VAC +/-10%, (99–140 VAC) 50 Hz +/- 3 Hz 

60 Hz +/- 3 Hz 

220–240 VAC +/-10%, (198–264 VAC) 50 Hz +/- 3 Hz 

60 Hz +/- 3 Hz 
 
 

Strømforbrug 

 Energisparertilstand 2 (dvale): 4 W eller mindre 

 Energisparertilstand 1 (lavenergi): 8 W eller mindre 

 Klar: 62 W eller mindre med tændt fuser 

 Kontinuerlig udskrivning: 380 W eller mindre 

Denne printer bruger ikke elektrisk strøm, når der slukkes for strømmen, også selvom printeren er 
sluttet til en stikkontakt. 
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Specifikationer for ydeevne 

 

Del Specifikationer 

Opvarmningstid for printer Tændt: 25 sekunder eller mindre. 

Gendannelse efter dvaletilstand: 25 sekunder eller mindre. 
 

Bemærk: Opvarmningstiden regner med en omgivende temperatur på 
22ºC. 
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Controller-specifikationer 

Processor 

150 MHz 4305 processor 
 

Hukommelse 

64 MB standardhukommelse 
 

Grænseflader 

USB 2.0 (Universal Serial Bus) 
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Lovgivning 

Xerox har testet denne printer i henhold til standarder for elektromagnetisk stråling og immunitet. 
Disse standarder er designet til at formindske interferens, der forårsages eller modtages af denne 
printer i et typisk kontormiljø. 
 

USA (FCC-bestemmelser) 

Dette udstyr er testet og overholder kravene fastlagt for et Klasse B-digitalt udstyr ifølge del 15 i 
FCC-reglerne. Disse krav er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når 
udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Dette udstyr producerer, anvender og kan udsende 
radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med disse 
instruktioner, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Anvendelse af dette 
udstyr i beboelsesområder kan forårsage interferens. Hvis det sker, må brugeren afhjælpe 
interferensen for egen regning. 

Hvis dette udstyr forårsager interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at 
tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren prøver at undgå sådan interferens vha. et 
eller flere af nedenstående forslag: 

 Drej eller flyt modtagerantennen. 

 Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. 

 Sæt udstyrets stik i en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. 

 Kontakt din forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp. 

Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af Xerox, kan ophæve brugerens tilladelse til at 
anvende udstyret. 
 

Bemærk: For at sikre overholdelse af Part 15 i FCC-reglerne skal der anvendes skærmede 
interfacekabler. 

 
 

EU 
 

 FORSIGTIG: Dette er et klasse B-produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, 
som brugeren måske skal tage forholdsregler imod. 

 
 

 

CE-mærket, der findes på dette produkt, symboliserer en erklæring givet af Xerox vedrørende 
overensstemmelse med nedenstående relevante EU-direktiver dateret den nævnte dato: 

 12. december 2006: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF 

 15. december 2004: Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 
2004/108/EF 

 9. marts 1999: Rådets direktiv 1999/5/EF om radioudstyr og telekommunikationsudstyr  

Denne printer er ikke farlig for forbrugeren eller miljøet, hvis den anvendes korrekt i overensstemmelse 
med instruktionerne. 

Brug skærmede interfacekabler af hensyn til overholdelse af EU-kravene. 

En underskrevet kopi af erklæringen om overensstemmelse for denne printer kan fås ved henvendelse 
til Xerox. 
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Turkey RoHS-regulativer 

I overensstemmelse med artikel 7 (d), certificerer vi hermed, at udstyret "det overholder 
EEE -reglerne". 

“EEE yönetmeliğine uygundur.” 
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Dataark for materialesikkerhed 

På følgende adresse kan du få oplysninger om sikkerhedsdata vedrørende printeren: 

USA og Canada 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/msds  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/msds  

EU 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/environment_europe  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/environment_europe  

 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=msdsna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=msdsna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=msdseu&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=msdseu&Language=Danish
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Alle lande 

Hvis du selv skal stå for bortskaffelse af dit Xerox®-produkt, skal du være opmærksom på, at printeren 
kan indeholde bly, kviksølv, perklorater eller andet materiale. Kassering af disse er underlagt visse 
miljømæssige hensyn. Tilstedeværelsen af disse materialer i produktet er i fuld overensstemmelse 
med de verdensomspændende regler for anvendelse deraf på det tidspunkt, produktet blev 
markedsført. Kontakt dine lokale myndigheder angående regler for genbrug og kassering. Perklorater: 
Dette produkt kan indeholde en eller flere enheder, der indeholder perklorater, f.eks. batterier. Der kan 
være regler om specialhåndtering gældende. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate . 
 

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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USA og Canada 

Xerox har udviklet et returnerings- og genbrugsprogram. Hvis du vil finde ud af, om dette 
Xerox®-produkt er del af programmet, kan du kontakte din Xerox-repræsentant (1-800-ASK-XEROX). 

Der findes flere oplysninger om miljøprogrammer fra Xerox® her: 

 Phaser 3010-printer: www.xerox.com/environment  

 Phaser 3040-printer: www.xerox.com/environment  
 

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3010&PgName=environmentna&Language=Danish
http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&Page=color&Model=Phaser+3040P&PgName=environmentna&Language=Danish
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EU 

Visse produkter kan anvendes både i hjemmet og på arbejdet. 
 

I hjemmet 

 

Dette symbol på dit udstyr angiver, at udstyret skal kasseres i 
overensstemmelse med nationale procedurer og ikke som almindeligt 
affald. 

Elektrisk og elektronisk udstyrs levetid og kassering skal overholde de fastlagte procedurer i europæisk 
lovgivning og skal holdes adskilt fra almindeligt affald. 

Private husholdninger kan i EU's medlemsstater gratis aflevere brugt elektrisk og elektronisk udstyr til 
særlige genbrugsstationer. Kontakt din lokale Xerox-forhandler for yderligere information. 

I visse medlemslande kan du gratis returnere dine brugte produkter til din lokale forhandler, når du 
køber nyt udstyr. Bed din forhandler om flere oplysninger. 
 

I virksomheder 

 

Dette symbol på dit udstyr angiver, at udstyret skal kasseres i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. 

I henhold til europæisk lov skal elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes i overensstemmelse med 
fastlagte procedurer. 

Kontakt din lokale forhandler eller Xerox-repræsentant før kassering af produkter. 
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Indsamling og kassering af udstyr og batterier 

 

Disse symboler på produkterne og/eller medfølgende dokumenter 
angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke 
må kasseres sammen med almindeligt affald. 

For korrekt håndtering og genbrug af brugte produkter og batterier bør 
de bringes til de relevante indsamlingssteder, i overensstemmelse med 
national lovgivning og direktiv 2002/96/EC og 2006/66/EC 

Når disse produkter og batterier kasseres korrekt, hjælper du med at 
gemme værdibare ressourcer og forhindre eventuelle negative effekter 
for mennesker og miljø, som ellers kan forekomme ved ukorrekt 
håndtering af affald. 

Kontakt dine lokale myndigheder eller din forhandler, hvis har brug for 
flere oplysninger og indsamling og genbrug af brugte produkter og 
batterier.  

Der kan gives bøder i overensstemmelse med national lovgivning for 
ukorrekt kassering af dette affald. 

 
 

For virksomheder i EU 

Ved kassering af elektrisk eller elektronisk udstyr bør du kontakte din forhandler eller leverandør for 
yderligere information. 
 

Kassering uden for EU 

Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at kassere disse dele, skal du kontakte de lokale 
myndigheder eller forhandleren og bede om den korrekte metode til kassering. 
 

Batterisymbolet 

Hg  

Dette affaldssymbol kan anvendes i kombination med et kemisk 
symbol. Det fastlægger overensstemmelse med de krav, der er fastsat i 
direktivet. 

 
 

Fjernelse af batteri 

Batterier bør kun udskiftes på en PRODUCENTGODKENDT- servicefacilitet. 
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Andre lande 

Kontakt dine lokale myndigheder angående regler for kassering. 
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