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Innledning
Velkommen til produktene i Pantum-serien!

Vi setter stor pris på at du bruker produktene i Pantum-serien!

For å beskytte dine vitale interesser må du lese følgende erklæringer nøye.

Juridiske merknader
Varemerke 

Pantum 奔图 og Pantum-logoene er registrerte varemerker for Zhuhai Pantum Electronics 
Co.,Ltd. på fastlandet i Kina.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® and Windows Vista® er varemerker registrert av 
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/regioner.

Wi-Fi® og Wi-Fi Protected Setup™ er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

I henhold til de aktuelle lisensavtalene tilhører programvarenavnene i denne 
brukerveiledningen de respektive eierselskapene, og er kun henvist til for instruksjonsformål.

Alle andre produkt- og merkenavn kan være registrerte varemerker, logoer eller servicemerker 
for de respektive innehaverne, og er kun henvist til for instruksjonsformål.

Opphavsrett 

Opphavsretten til denne brukerveiledningen innehas av Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.

Det er forbudt å kopiere, oversette, modifisere eller sende denne brukerveiledningen på noe 
vis eller i et hvilket som helst format uten forutgående skriftlig samtykke fra Zhuhai Pantum 
Electronics Co.,Ltd.

Fraskrivelse av ansvar 

Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. forbeholder seg retten til å endre denne 
brukerveiledningen for å gi en bedre brukeropplevelse. Disse opplysningene kan endres uten 
varsel.

Brukerne er ansvarlige for skader som skyldes at denne brukerveiledningen ikke er fulgt. 
Bortsett fra den uttrykte garantien i håndboken for produktvedlikehold eller servicetilbud gir 
Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. ingen uttrykkelig eller implisitt garanti når det gjelder 
denne brukerveiledningen (enten det er snakk om satsen eller selve innholdet).

Lokale lover kan forby kopiering, utskrift, skanning eller annen form for reproduksjon av dette 
produktet. Hvis du er usikker på om det er lov å bruke dette produktet til å utarbeide bestemte 
dokumenter eller bilder, må du på forhånd rådføre deg med en juridisk rådgiver.

Mopria®, the Mopria® Logo and the Mopeia® Alliance logo are registered trademarks 
and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. 
Unauthorized use is strictly prohibited. 
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Sikkerhetsforanstaltninger

Lasersikkerhet 
Laserstråling er skadelig for mennesker. Laserkomponentene er helt forseglet i skriveren, og 
derfor vil det ikke lekke laserstråling. For å unngå laserstråling, ikke demonter skriveren!

Skriveren følger bestemmelsene for klasse 1-laserprodukter i henhold til CFR-standarden. 
Skriveren har en klasse III B laserdiode, som ikke avgir stråling blant laserkomponentene.

Følgende etikett er festet til laserkomponentene inne i skriveren:

Sikkerhetsadvarsel
Se følgende sikkerhetsadvarsler før du tar i bruk skriveren:

Det finnes en elektrode med høy spenning inne i skriveren. 
Før du rengjør skriveren, må du kontrollere at strømmen 
er slått av!

Hvis du setter i / trekker ut støpselet til strømkabelen 
med våte hender, kan du få elektrisk støt.

Fikseringsenheten har en etikett som advarer mot 
høy temperatur. Ikke fjern eller ødelegg denne 
etiketten.

Fikseringsenheten er varm under og etter 
utskrift. Hvis du berører fikseringsenheten 
(det indikerte skyggelagte området), kan 
du få forbrenninger!

Advarsel

Koble fra strømforsyningen
Produktet burde plasseres et sted nært eller lett tilgjengelig for stikkontakter for enkel 
utkobling av strømforsyningen!
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Foranstaltninger
Sikkerhetsforanstaltninger før du tar i bruk skriveren:
1. Les og følg alle instruksjoner.
2. Gjør deg kjent med de grunnleggende prinsippene for bruk av elektriske apparater.
3. Følg alle advarsler og instruksjoner på utstyret og i den medfølgende brukerhåndboken.
4. Dersom det er uoverensstemmelse mellom bruksinstruksjonene og sikkerhetsinformasjonen, må du

lese sikkerhetsinformasjonen på nytt. Det kan være at du har misforstått bruksinstruksjonene. Dersom
du ikke finner ut av problemet, ring kundeservicetelefonen eller kontakt en servicerepresentant for å
få hjelp.

5. Før du rengjør utstyret, må du trekke støpselet til strømkabelen ut av vekselstrømforsyningsuttaket.
Ikke bruk væske eller spray til rengjøring.

6. Plasser utstyret på en stabil skrivebordoverflate, slik at du unngår alvorlig skade dersom utstyret
faller ned.

7. Ikke plasser utstyret i nærheten av stråleovner, klimaanlegg eller ventilasjonsrør.
8. Ikke plasser objekter oppå strømkabelen. Ikke plasser utstyret på et sted der man vil trå på

strømkabelen.
9. Uttak og forlengelseskabler må ikke overbelastes. Dette kan redusere ytelsen og føre til brann eller

elektrisk støt.
10. Ikke la kjæledyr tygge på vekselstrømkabelen eller tilkoblingskabelen for datamaskinen.
11. Ikke la skarpe gjenstander komme inn i utstyrets åpninger. Apparatet har høy spenning, og det er

fare for brann og elektrisk støt. Vær nøye med ikke å søle væske på utstyret.
12. Ikke demonter utstyret – fare for elektrisk støt. Nødvendige reparasjoner kan bare utføres av

profesjonelt vedlikeholdspersonell. Dersom du åpner eller fjerner dekselet, kan du få elektrisk støt,
eller det kan oppstå andre farer. Feilaktig (de)montering kan også gi elektrisk støt under senere bruk.

13. Dersom noe av følgende skjer, må du koble utstyret fra datamaskinen og trekke ut støpselet til
strømkabelen fra vekselstrømuttaket i veggen. Kontakt kvalifisert servicepersonell for å få utført
vedlikehold.
• Væske har trengt inn i utstyret.
• Produktet har blitt eksponert for regn eller vann.
• Utstyret faller ned, eller dekselet skades.
• Betydelige endringer i utstyrets ytelse.

14. Juster kun kontrollen omtalt i instruksjonene. Feilaktig justering av andre kontroller kan føre til skade
og bety at profesjonelt vedlikeholdspersonell må bruke mer tid på reparasjon.

15. Ikke bruk utstyret i tordenvær – fare for elektrisk støt Dersom det er mulig, må du trekke
vekselstrømkabelen ut av støpselet i tordenvær.

16. Dersom du skriver ut flere sider over lang tid, vil skuffens overflate bli svært varm. Vær nøye med
ikke å berøre denne overflaten, og hold barn unna den.

17. Signaltråden til enheten som er koblet til skriveren, kan ikke kobles til utendørsenheten.
18. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon ved lang tids bruk eller utskrift av store mengder dokumenter i rom

med dårlig ventilasjon.
19. I standby-modus vil produktet automatisk gå over i strømsparingsmodus (hvilemodus) dersom

det ikke får utskriftsoppdrag innen en viss tid (f.eks. ett minutt). Produktet kan bare fungere med
nullstrømforbruk dersom det ikke er koblet til en strømforsyning med ekstern inngang.

20. I likhet med klasse 1-utstyret må produktet kobles til et strømforsyningsuttak med beskyttende jording
under bruk.

21. Dette produktet skal plasseres i henhold til forsendelsesmerkene på produktpakken under transport
og leveranse.

22. Dette produktet er en form for lavspenningsutstyr. Når du bruker produktet under det angitte
spenningsområdet skal du referere til produktets varsler eller ringe Pantum servicesenter, hvis toner
faller av det utskrevne materialet, eller hvis utstyret starter sakte.

23. Dette produktet selges som en fullstendig maskin. Forbrukere kan ta kontakt med Pantum
servicesenter for å kjøpe nødvendige deler. Hvis det solgte produktet ikke er i henhold til pakkelisten
kan du gå til det angitte servicesenteret for å løse problemet.

24. Installer dette produktet på et sted hvor temperaturen er på mellom10°C til 32.5°C, og den
relative fuktigheten er på mellom 20 % til 80 %.

25. Av sikkerhetsgrunner eller andre årsaker, kan det hende at skriveren bytter til periodisk utskrift etter
en bestemt periode med kontinuerlig utskrift.

26. Oppbevar denne brukerveiledningen trygt.
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Informasjon om regelverk

Dette symbolet indikerer at produktet ikke må kastes som husholdningsavfall 
når levetiden er omme. Avhend brukt utstyr ved et spesielt innsamlingssted for 
gjenvinning av elektrisk avfall og elektronisk utstyr. Ref.: EU-direktiv 2002/96/EF 
om elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE). Kontakt din godkjente forhandler/
leverandør dersom du vil ha mer informasjon.

Dette produktet er bare beregnet for bruk innendørs.

Samsvar med EF-direktiver 
Dette produktet er i samsvar med kravene til beskyttelse i EF-direktiv 2014/30/EU 
og 2014/35/EU angående tilpasning og harmonisering av lovene i 
medlemslandene når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhet for 
elektrisk utstyr som er ment for bruk innenfor bestemte spenningsgrenser. 
Produsent: Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd., 
No.3883,Zhuhai Avenue,Zhuhai,Guangdong,China. 
På forespørsel kan man få en konformitetserklæring fra en autorisert representant i 
henhold til kravene i direktivet. 
Dette produktet overholder klasse B-begrensningene i EN 55032 samt 
sikkerhetskravene i EN 60950. 

Denne skriveren er fullt i samsvar med ROHS-direktiv 2009/95/EF og kravene i det 
reviderte direktivet 2011/65/EU angående håndtering av giftige og farlige stoffer.
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1. Før du tar i bruk skriveren

1.1. Pakkeliste
Når du åpner pakken, må du kontrollere at følgende deler er inkludert:

P2200/P2500 Series P2600 Series Antall

Skriver 1

Lasertonerkassett 1

USB-tilkoblingskabel 1

Strømkabel 1

CD-ROM 1

Hurtiginstallasjons-
veiledning 1

Pantum-garanti 1

Merk: • Garantibeviset er kanskje ikke inkludert i alle regioner.

Betegnelse
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1.2. Skriverens komponenter
 | Sett forfra

Serienummer P2200/P2500 Series P2600 Series

1 Utskriftskasse Utskriftskasse

2 Kontrollpanel Kontrollpanel

3 Mottaksskuff Mottaksskuff

4 Automatisk mateskinne Manuell mateskinne

5 Papirstopp Automatisk mateskinne

6 Mateskuff Papirstopp

7 Automatisk mateskuff Manuell mateskuff

8 Automatisk mateskuff

9 Mateskuff

| Sett bakfra

Serienummer P2200/P2500 Series P2600 Series

1 Nettverksgrensesnitt Nettverksgrensesnitt

2 USB-grensesnitt USB-grensesnitt

3 Strømbryter Strømbryter

4 Strømtilkobling Strømtilkobling

Merk: • Skriveren sett bakfra kan variere etter modell og funksjoner.
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1.3. Lasertonerkassett

 | Lasertonerkassettens levetid

Serienavn P2200/P2500 Series P2600 Series

Diagram

Type Gjennomsnittlig utskriftsvolum

Lasertonerkassett 
med standard 
kapasitet

Ca. 1600 sider
(Dataene ovenfor tar 
utgangspunkt i ISO/IEC 
19752-standarden)

Ca. 1500 sider
(Dataene ovenfor tar 
utgangspunkt i ISO/IEC 
19752-standarden)

Lasertonerkassett 
med høy kapasitet

Ikke relevant Ca. 2300 sider
(Dataene ovenfor tar 
utgangspunkt i ISO/IEC 
19752-standarden)

Merk: • Denne modellen kan endres uten varsel.
• Forbruksvarekapasiteten kan variere, avhengig av hvilken type som brukes.
• Selskapet anbefaler ikke bruk av forbruksvarer som ikke er originale Pantum.
• Skader forårsaket av andre forbruksvarer enn Pantum dekkes ikke av garantien.
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2. Papir og utskriftsmedier

2.1. Papirspesi ikasjon

P2200/P2500 
Series
P2600 Series

Automatisk 
mateskuff 

Type medium 
Normalt, tynt, spesialpapir 
(gjennomsiktig, kartong, etikett, 
konvolutt, tykt osv.)

Mediestørrelse 

A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, 
Legal, Executive, Folio, Oficio,
Statement, Japanese Postcard, 
Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6, 
Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 
16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, 
Younaga3, Nagagata3, Yougata2, 
custom, etc.

Vekt på medium P2200/P2500 Series: 60~105g/m²
P2600 Series: 60~163g/m²

Skuffens
maksimumskapasitet 150 sider (80 g/m²)

P2600 Series Manuell
mateskuff 

Type medium 
Normalt, tynt, spesialpapir 
(gjennomsiktig, kartong, etikett, 
konvolutt, tykt osv.)

Vekt på medium 60~163g/m²

Skuffens
maksimumskapasitet 1 side

Merk: Det anbefales å bruke standardpapir for skriveren.
• Hyppig bruk av spesialpapir kan forkorte skriverens levetid
• Bruk av utskriftsmedier som ikke oppfyller retningslinjene beskrevet i denne
brukerveiledningen, kan gi dårlig utskriftskvalitet, økt risiko for fastkjørt papir og 
stor slitasje på skriveren.
• Egenskaper som f.eks. vekt, sammensetning, struktur og fuktighet er viktige
faktorer som har betydning for skriverens ytelse og utskriftskvalitet.
• Ta følgende faktorer i betraktning når du velger utskriftsmedier:
1. Ønsket utskriftseffekt: De valgte mediene skal oppfylle kravet til
utskriftsoppgaven.
2. Jevnhetsgrad på overflatene: Graden av jevnhet på utskriftsmediene kan ha
betydning for hvor skarp utskriften blir.
3. Enkelte utskriftsmedier oppfyller alle de retningslinjene som er beskrevet
her, men gir likevel utilfredsstillende utskrift. Dette kan skyldes feil bruk, 
uheldig temperatur og fuktighet, eller andre faktorer som er utenfor Pantums 
kontroll. Før du kjøper store mengder utskriftsmedier må du forsikre deg om at 
utskriftsmediene overholder spesifikasjonene i denne brukerveiledningen.
4. Bruk av utskriftsmedier som ikke overholder disse spesifikasjonene kan
skade skriveren.
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2.2. Spesialpapir
Denne skriveren støtter bruk av spesialpapir for utskrift. Spesialpapir omfatter: etiketter, 
konvolutter, gjennomsiktig papir, tykt papir, kartong osv.

| Ta hensyn til følgende standarder:

Typer
utskriftsmedier Riktige rutiner Feil rutiner 

Etiketter

Bruk kun etiketter uten papir 
med eksponert fôr.
Etikettene skal plasseres flatt
Bruk kun fulle etikettark.
Det er ingen garanti for at alle 
etiketter på markedet oppfyller 
de nødvendige kravene.

Bruk krøllete etiketter eller etiketter med 
utbuktninger/skader

Konvolutter Konvolutter må settes inn jevnt.

Bruk krøllete konvolutter, konvolutter 
med hakk i, gjenklistrede konvolutter 
eller skadede konvolutter
Bruk konvolutter med klips, lås, vinduer 
eller belagt fôr
Bruk selvklebende klistremerker eller 
andre syntetiske materialer

Gjennomsiktig 
papir

Bruk kun gjennomsiktig papir 
godkjent for bruk i laserskrivere.

Bruk gjennomsiktige utskriftsmedier som 
ikke er egnet for laserskrivere.

Tykt papir, 
kartong

Bruk kun tykt papir som er 
godkjent for bruk i laserskrivere 
og oppfyller vektspesifikasjonen  
for denne skriveren.

Bruk papir med høyere vekt enn anbefalt 
mediespesifikasjon for denne skriveren

Merk: • Når du bruker spesialpapir eller utskriftsmedier, må du være nøye med å 
velge passende papirtype/-størrelse i skriverinnstillingene, slik at du får optimal 
utskriftseffekt.
• Ved bruk av spesielle utskriftsmedier anbefales det å legge inn ett ark om gangen.
For P2200/P2500 Series skal du legge ett ark med spesialpapir inn i den 
automatiske mateskuffen om gangen. For P2600 Series skal du legge ett ark 
med spesialpapir inn i den manuelle mateskuffen om gangen.
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2.3. Legge i papir

2.3.1. Legge i papir i den automatiske mateskuffen

a) Åpne mateskuffen.

P2200/P2500 Series P2600 Series

b) Skyv den automatiske styreskinnen for å tilpasse begge sidene på papiret.

P2200/P2500 Series P2600 Series

c) Løft opp utskriftsskuffen for å unngå at papiret kommer ut av posisjon og faller ned.

P2200/P2500 Series P2600 Series
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d) Legg papiret inn i den automatiske mateskuffen med utskriftssiden opp.

P2200/P2500 Series P2600 Series

e) Tilpass papirstoppen til papirstørrelsen.

P2200/P2500 Series P2600 Series

2.3.2. Legge i papir i den manuelle mateskuffen

a) Åpne mateskuffen.

Merk: • Hvis antall ark i den automatiske materen overskrider 150 sider, vil papiret kjøre 
seg fast eller ikke kunne mates.
• Hvis du bruker utskrevet papir, må du kontrollere at siden som skal skrives ut (den
blanke siden), vender opp.
• Når du skriver ut på A5-ark, anbefales det at papiret mates i liggende papirretning,
dette kan forlenge lasertonerkassettens levetid.

Merk: • Kun P2600 Series produkter støtter manuell mating.
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b) Skyv den manuelle styreskinnen for å tilpasse begge sidene på papiret.

c) Løft opp utskriftsskuffen for å unngå at papiret kommer ut av posisjon og faller ned.

d) Før utskriftsmediene, som en konvolutt eller det gjennomsiktige papiret, inn i den
manuelle mateskuffen med begge hendene, inntil den fremre enden av konvolutten eller det 
gjennomsiktige papiret kommer i kontakt med korreksjonsrullen.

e) Når den utskrevne siden har kommet ut av skriveren, legger du i et nytt ark i henhold til
trinnene ovenfor for å fortsette utskriften.

Merk: • Når du legger i papir i den manuelle mateskuffen, vil skriveren automatisk bytte til 
manuell matemodus.
• Legg papiret inn i den manuelle mateskuffen med utskriftssiden opp. Legg i arket
i den manuelle mateskuffen med toppen først.
• Påse at papiret, konvolutten eller det gjennomsiktige papiret er lagt inn i rett vinkel
og på riktig sted i den manuelle mateskuffen. Ellers vil dette føre til skjev utskrift 
eller fastkjøring.

• Etter utskrift må du straks fjerne papiret, konvoluttene og det
gjennomsiktige papiret. Stabler kan gjøre at papir eller konvolutter kjører 
seg fast, eller at papir krølles.

Advarsel
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2.4. Område som ikke kan skrives ut
Det skyggelagte området indikerer området som ikke kan skrives ut.

Bruk Papirstørrelse Topp- og bunnmarg 
(A)

Venstre- og 
høyremarg (B)

Utskrift
A4 5 mm (0,197 inch) 5 mm (0,197 inch)

Letter 5 mm (0,197 inch) 5 mm (0,197 inch)

2.5. Retningslinjer for papirbruk
• Papir eller manuskripter med grov struktur, konkavt papir, konvekst papir, papir med
oljeflekker samt fint papir vil gi dårligere utskrift

• Kontroller at det ikke er støv, rusk etc. på papiret.

• Papiret skal plasseres på en flat overflate og oppbevares i kjølige og tørre omgivelser
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3. Installasjon og lossing a driveren

3.1. Hvordan installere Windows printer driver
Windows driver installasjonsprogramvare tilbyr to installasjonsmetoder: ett-klikks installasjon 
og manuell installasjon.Vi anbefaler ett-klikks installasjon, som kan hjelpe å installere driveren 
automatisk raskere og mer beleilig.Hvis du har problemer med ett-klikks installasjon, vennligst 
prøv manuell installasjon.

3.1.1. Ett-klikks Installasjon
Ett-klikks Installasjon tilbyr tre metoder for installasjon: koble til printeren via USB kabel, koble 
til printeren via kablet nettverk, og koble til printeren via trådløst nettverk. Du velger selv den 
som passer deg best.

3.1.1.1. Metode I: Koble til printeren via USB kabel

1. Koble printeren til Datamaskinen via USB kabel, slå på printeren og Datamaskinen.

2. Legg medfulgt installasjons CD i datamaskinens CD-ROM:

• Windows XP system: kjør installasjon automatisk.

• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

• Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

Merk: • Det er forskjeller mellom installasjonsgrensesnittene på grunn a typene og 
funksjonene; Skisse kartet er bare for referanse. 

Merk: • Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet system 
konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på "Computer" ikonet, finn "DVD RW 
driver", og dobbeltklikk "DVD RW driver" for å kjøre installasjonen.

3. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

4. Klikk på “Ett-klikk installasjon” -knappen i Metode I og gå inn i installasjonsprosessen.
Prosessen kan trenge litt tid, og varigheten er relatert til Datamaskin-konfigurasjonen,
vennligst vent.
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5. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig.

3.1.1.2. Metode II: Koble printeren via kablet nettverk

1. Slå på strømmen til skriveren datamaskinen.

2. Koble datamaskinen til det kablete nettverket.

3. Koble nettverkskabelen til internettporten til skriveren, og kontroller at skriveren kobles til
datamaskinens nettver (se kapittel 4 for hvordan du kan konfigurere internett).

4. Legg medfulgt installasjons CD i datamaskinens CD-ROM:

• Windows XP system: kjør installasjon automatisk.

• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.
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• Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

Merk:  • Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet 
system konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på "Computer" ikonet, finn 
"DVD RW driver", og dobbeltklikk "DVD RW driver" for å kjøre installasjonen

5. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

6. Vennligst klikk på “Ett-klikk installasjon” -knappen i Metode II og installer driver programvare.

Merk:  • Du kan holde musepekeren over “Ett-klikk installasjon” -knappen, før du klikker 
på den, for å sjekke popup-informasjonen for å bekrefte om den nåværende 
skriveren er den du trenger å installere gjennom IP-adressen.
• Du kan sjekke printerens IP-adresse gjennom “Nettverk konfigurasjon side”

(Vennligst se kapittel 8.1.1.3 for hvordan man printer).

• Klikk på “Ett-klikk installasjon” -knappen for å gå inn i installasjonsprosessen hvis
programvaren bare har søkt en skriver. Prosessen kan trenge litt tid, og varigheten er relatert 
til Datamaskinens-konfigurasjonen. ennligst vent.
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• Hvis programvaren har søkt flere skrivere, klikker du på “Ett-klikk installasjon” -knappen, o
grensesnittet til skriverlisten kommer opp. Vennligst velg skriveren du trenger i henhold til din 
IP-adresse eller host-ID for skriveren.
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Merk: • Hvis printeren din ikke er vist i listen, vennligst klikk “Oppdater” -knappen for 
å søke på nytt. Hvis den fremdeles ikke kommer opp i listen, vennligst sjekk om 
printeren og Datamaskinen er på samme nettverk(Vennligst sjekk kapittel 5.3 for 
hvordan man sjekker nettverket). 
• Når skriverens IP-adresse endres under skriverdriveren installert med verts-ID,
kan du også skrive ut direkte uten å installere driveren på nytt. Hvis du trenger 
å installere skriverdriveren med verts-ID, vennligst sjekk alternativet “Installer 
skriveren i listen med verts ID”.

7. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig.

3.1.1.3. Metode tre: Koble til skriveren via trådløst nettverk

Kontroller om skriveren er koblet til trådløst nettverk når du installerer 
skriverdriverprogramvaren. Hvis frakoblet, vennligst installer med henvisning til kapittel 
3.1.1.3.1. Hvis tilkoblet, vennligst installer med henvisning til kapittel 3.1.1.3.2.

Merk: • Du kan skrive ut "Nettverkskonfigurasjonsside" for å bekrefte skriverens status 
for nettverkstilkobling for å se om skriveren er koblet til nettverk (Vennligst se 
kapittel 8.1.1.3 for hvordan du skriver ut).

3.1.1.3.1. Skriveren er ikke koblet til trådløst nettverk

3.1.1.3.1.1. Konfigurer trådløst nettverk via USB kabel og installer driver

Siden noen Datamaskinener ikke er utstyrt med trådløs nettverksfunksjon, er denne delen 
delt inn i “Koble Datamaskinen til ruteren via Wi-Fi” og “Koble Datamaskinen til ruteren via 
kablet tilkobling” for å introdusere installasjonsprosessen.

I. Koble Datamaskinen til ruter via Wi-Fi

1. Datamaskinen er allerede koblet til ruter via Wi-Fi.

2. Koble skriveren til Datamaskinen via USB kabel, slå så på printeren.

3. Legg medfulgt installasjons CD i datamaskinens CD-ROM:

•Windows XP system: kjør installasjon automatisk.

• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

• Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

Merk: • Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet system 
konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på "Computer" ikonet, finn "DVD RW 
driver", og dobbeltklikk "DVD RW driver" for å kjøre installasjonen.
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Merk: • Du kan holde musepekeren over “Ett-klikk installasjon” -knappen, før du klikker 
på den, for å sjekke popup-informasjonen for å bekrefte om den nåværende 
skriveren er den du trenger å installere gjennom IP-adressen.
• Du kan sjekke printerens IP-adresse gjennom “Nettverk konfigurasjon side”
(Vennligst se Kapittel 8.1.1.3 for hvordan man printer).

4. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

5. Klikk på “Ett-klikk installasjon“ -knappen under Metode Tre for å installere driver
programvare.

• Klikk på “Ett-klikk installasjon“ -knappen hvis programvaren har søkt bare én skriver,
og gå inn i installasjonsprosessen for å fullføre automatisk nettverkskonfigurasjon og
driverinstallasjon.
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• Hvis programvaren din har søkt flere skrivere, klikker du på “Ett-klikk installasjon“ -knappen
og grensesnittet til skriverlisten kommer opp. Vennligst velg “Konfigurer og installer Wi-Fi via
USB” og velg USB-skriver, klikk “Bekreft” -knappen og gå inn i installasjonsprosessen for å 
fullføre automatisk nettverkskonfigurasjon og driverinstallasjon

Merk:  • Når skriverens IP-adresse endres under skriverdriveren installert med verts-ID, 
kan du også skrive ut direkte uten å installere driveren på nytt. Hvis du trenger 
å installere skriverdriveren med verts-ID, vennligst sjekk alternativet "Installer 
skriveren i listen med verts ID".

6. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig.
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II. Koble Datamaskinen til ruter via kabel

1. Koble Datamaskinen til ruter via kabel.

2. Koble skriveren til Datamaskinen via USB kabel, slå så på printeren.

3. Legg medfulgt installasjons CD i datamaskinens CD-ROM:

• Windows XP system: kjør installasjon automatisk.

• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

• Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

Merk: • Du kan holde musepekeren over “Ett-klikk installasjon” -knappen, før du klikker 
på den, for å sjekke popup-informasjonen for å bekrefte om den nåværende 
skriveren er den du trenger å installere gjennom IP-adressen.
• Du kan sjekke printerens IP-adresse gjennom “Nettverk konfigurasjon side”

(Vennligst se Kapittel 8.1.1.3 for hvordan man printer).

Merk: • Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet system 
konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på "Computer" ikonet, finn "DVD RW 
driver", og dobbeltklikk "DVD RW driver" for å kjøre installasjonen.

4. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

5. Klikk på “Ett-klikk installasjon“ -knappen under Metode Tre for å installere driver
programvare.
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• Klikk på “Ett-klikk installasjon” -knappen hvis programvaren din bare har søkt på en eneste
skriver. Når det kommer opp et trådløst nettverkskonfigurasjonsgrensesnitt, skriv inn SSID og
passord som du trenger, og klikk på “Bekreft” -knappen for å gå inn i installasjonsprosessen.
Prosessen kan trenge litt tid, og lengden på tiden er relatert til Datamaskinens-
konfigurasjonen, vennligst vent
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• Hvis programvaren har søkt mer enn en skriver, vil den dukke opp i skriverlisten. Du må
konfigurere den nåværende skriveren som er koblet via USB-kabel til trådløst nettverk og
installere driveren. Vennligst velg skriverliste-grensesnittet “Konfigurer og installer Wi-Fi
via USB” og velg USB-skriver alternativet. Det vil dukke opp konfigurasjonsgrensesnitt for
trådløst nettverk etter at du har klikket på “Bekreft” -knappen. Skriv inn den trådløse SSID 
og passordet du trenger, og klikk på “Bekreft” -knappen for å gå inn i installasjonsprosessen. 
Prosessen kan trenge litt tid og lengden på tiden er relatert til Datamaskinens-
konfigurasjonen. ennligst vent.
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Merk: •  Når skriverens IP-adresse endres under skriverdriveren installert med verts-ID, 
kan du også skrive ut direkte uten å installere driveren på nytt. Hvis du trenger 
å installere skriverdriveren med verts-ID, vennligst sjekk alternativet "Installer 
skriveren i listen med verts ID".

6. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig.

3.1.1.3.1.2.Koble Datamaskinen til skriver via Wi-Fi hotspot og installer driveren

Koble Datamaskinen til skriveren via en direkte Wi-Fi-tilkobling. Den kan brukes på trådløst 
nettverk uten infrastrukturmodus, men det trenger fortsatt scenario med midlertidig bruk av 
skriver via trådløst nettverk. Du kan koble Datamaskinen som er utstyrt med trådløs funksjon, 
til skriveren, for å realisere utskriftsfunksjonen.

1. Slå på strømmen til skriveren datamaskinen.

2. Koble datamaskin til Wi-Fi-Hotspot nettverket til skriveren (se kapittel 5.2.2 for hvordan du
kan konfigurere).

• Windows XP system: kjør installasjon automatisk.

• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

• Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

Merk: • Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet system 
konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på "Computer" ikonet, finn "DVD RW 
driver", og dobbeltklikk "DVD RW driver" for å kjøre installasjonen.
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4. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

5. Klikk på “Ett-klikk installasjon“ -knappen under Metode Tre og gå inn i
installasjonsprosessen. Prosessen kan trenge litt tid og lengden på tiden er relatert til 
Datamaskinens-konfigurasjonen, vennligst vent.

6. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig.

3.1.1.3.2. Skriveren er allerede koblet til trådløst nettverk

1. Skriveren er allerede koblet til trådløst nettverk, du kan skrive ut
“Nettverkskonfigurasjonsside” for å sjekke(Se kapittel kapittel 8.1.1.3 for å se hvordan 
du skriver ut). 

2. Koble Datamaskinen til skrivernettet.

3. Legg medfulgt installasjons CD i datamaskinens CD-ROM:

• Windows XP system: kjør installasjon automatisk.
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• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

•Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

Merk:• Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet system 
konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på "Computer" ikonet, finn "DVD RW 
driver", og dobbeltklikk "DVD RW driver" for å kjøre installasjonen.

4. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

5. Klikk på “Ett-klikk installasjon“ -knappen under Metode Tre for å installere driver
programvare.

Merk:• Du kan holde musepekeren over “Ett-klikk installasjon” -knappen, før du klikker 
på den, for å sjekke popup-informasjonen for å bekrefte om den nåværende 
skriveren er den du trenger å installere gjennom IP-adressen. 

• Du kan sjekke printerens IP-adresse gjennom “Nettverk konfigurasjon side”
(Vennligst se Kapittel 8.1.1.3 for hvordan man printer).

• Klikk på “Ett-klikk installasjon” -knappen for å gå inn i installasjonsprosessen hvis
programvaren bare har søkt en skriver. Prosessen kan trenge litt tid, og varigheten er relatert 
til Datamaskinens-konfigurasjonen. ennligst vent.
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• Hvis programvaren har søkt flere skrivere, vil skriverlistegrensesnittet dukke opp. Vennligst
velg skriveren du trenger i henhold til din skrivers IP-adresse eller verts ID for.
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Merk: • Hvis printeren din ikke er vist i listen, vennligst klikk “Oppdater” -knappen for å 
søke på nytt. Hvis den fremdeles ikke kommer opp i listen, vennligst sjekk om 
printeren og Datamaskinen er på samme nettverk(Vennligst sjekk Kapittel 5.3 for 
hvordan man sjekker nettverket). 
• Når skriverens IP-adresse endres under skriverdriveren installert med verts-

ID, kan du også skrive ut direkte uten å installere driveren på nytt. Hvis du trenger 
å installere skriverdriveren med verts-ID, vennligst sjekk alternativet “Installer 
skriveren i listen med verts ID”.

6. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig.

3.1.2. Installazione manuale
• Før du installerer driveren, skal du kjenne typen av skriveren, skriv ut ‘’meldingssiden’’ og
sjekk “produktnavnet’’ for å få vite hvilken type skriveren er (Vennligst se Kapittel 8.1.1.3 
for hvordan man printer).

3.1.2.1. Installasjon med metode for USB-tilkobling

1. Koble skriveren til Datamaskinen via USB kabel, slå så på printeren.

2. Legg medfulgt installasjons CD i datamaskinens CD-ROM:

• Windows XP system: kjør installasjon automatisk.

• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” 
for å starte installasjonen.

• Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” 
for å starte installasjonen.

Merk: • Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet system 
konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på “Computer” ikonet, finn “DVD RW 
driver”, og dobbeltklikk “DVD RW driver” for å kjøre installasjonen.

3. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

4. Klikk på “manuell installasjon” nederst på driverens installasjonsgrensesnitt, og gå inn i
grensesnitt for manuell tilkobling.

5. Vennligst velg installasjons språk og skrivermodell.

6. Velg “USB-printer” og klikk på “Installer”.
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7. Programvaren installerer driveren automatisk, og installasjonsprosessen kan trenge litt tid.
Varigheten er relatert til Datamaskin-konfigurasjonen, vennligst vent

8. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig.

3.1.2.2. Installasjon med metode for kablet nettverksforbindelse

1. Slå på strømmen til skriveren datamaskinen.

2. Koble datamaskinen til det kablete nettverket.

3. Koble nettverkskabelen til internettporten til skriveren, og kontroller at skriveren kobles til
datamaskinens nettver (se kapittel 4 for hvordan du kan konfigurere internett).

4. Legg medfulgt installasjons CD i datamaskinens CD-ROM:

• Windows XP system: kjør installasjon automatisk.

• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

• Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

5. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

6. Klikk på “manuell installasjon” nederst på driverens installasjonsgrensesnitt, og gå inn i
grensesnitt for manuell tilkobling.

Merk: • Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet system 
konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på "Computer" ikonet, finn "DVD RW 
driver", og dobbeltklikk "DVD RW driver" for å kjøre installasjonen.
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7. Vennligst velg installasjons språk og skrivermodell.

8. Velg “Skrivere tilkoblet nettverket” og klikk på “Installer”.

9. Installasjonsprogramvaren vil søke etter skriveren automatisk etter at trådløst nettverk er
konfigurert. Søkeprosessen kan trenge litt tid

10. Etter å ha fullført søket, velg skriveren som kreves for å være koblet til og klikk på “Neste’’.

Merk: • Hvis det ikke er noen skriver du trenger å koble til i den undersøkte skriverlisten, 
vennligst, klikk på "Oppdater for å Søke'' igjen. 
• Når skriverens IP-adresse endres under skriverdriveren installert med verts-ID, kan
du også skrive ut direkte uten å installere driveren på nytt. Hvis du trenger å installere 
skriverdriveren med verts-ID, vennligst sjekk alternativet "Installer skriveren i listen 
med verts ID".
• Hvis IP-adressen og vertsnavnet legges til manuelt, skal du kjenne IP-adressen
eller vertsnavnet til skriveren som skal kobles til. Hvis det ikke er klart, skriv ut 
"Internettkonfigurasjonsside'' og "Vertsnan'' (Vennligst se Kapittel 8.1.1.3 for hvordan 
man printer).
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11. Programvaren installerer driveren automatisk, og installasjonsprosessen kan trenge litt
tid. Varigheten er relatert til Datamaskin-konfigurasjonen, vennligst vent

12. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig.

3.1.2.3. Installasjon med metode for trådløs nettverkstilkobling

Typen av den trådløse nettverksforbindelsen er klassifisert I infrastrukturmodus og Wi-Fi
hotspot-modus (for detaljer, se kapittel 5).

3.1.2.3.1. Installasjon av infrastrukturmodus 

1. Koble datamaskinen til tilgangspunktet (trådløs ruteren).

2. Koble skriveren til Datamaskinen via USB kabel, slå så på printeren.

3. Legg medfulgt installasjons CD i datamaskinens CD-ROM:

• Windows XP system: kjør installasjon automatisk.

• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

• Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen. 

Merk: •  Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet system 
konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på "Computer" ikonet, finn "DVD RW 
driver", og dobbeltklikk "DVD RW driver" for å kjøre installasjonen.

4. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

5. Klikk på “manuell installasjon” nederst på driverens installasjonsgrensesnitt, og gå inn i
grensesnitt for manuell tilkobling.

6. Vennligst velg installasjons språk og skrivermodell.

7.Velg “Skrivere tilkoblet et nytt nettverk” og klikk på “Installer”.
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8. Velg “Ja, jeg skal konfigurere det trådløse nettverket til skriveren ’ i det trådløse
konfigurasjonsinduet, betjene som instruksjonene og konfigurere skriveren til det trådløs
nettverket (se kapittel 5.1.1 for hvordan du kan konfigurere).

9.Installasjonsprogramvaren vil søke etter skriveren automatisk etter at trådløst nettverk er
konfigurert. Søkeprosessen kan trenge litt tid

10. Velg skriveren som trenger å koble til og klikk på “Neste’’.
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Merk:  • S Hvis det ikke er noen skriver du trenger å koble til i den undersøkte 
skriverlisten, vennligst, klikk på "Oppdater for å Søke'' igjen. 
• Når skriverens IP-adresse endres under skriverdriveren installert med verts-ID,
kan du også skrive ut direkte uten å installere driveren på nytt. Hvis du trenger 
å installere skriverdriveren med verts-ID, vennligst sjekk alternativet "Installer 
skriveren i listen med verts ID".
• Hvis IP-adressen og vertsnavnet legges til manuelt, skal du kjenne IP-adressen
eller vertsnavnet til skriveren som skal kobles til. Hvis det ikke er klart, skriv ut 
"Internettkonfigurasjonsside'' og "Vertsnan'' (Vennligst se Kapittel 8.1.1.3 for 
hvordan man printer).

11. Programvaren installerer driveren automatisk, og installasjonsprosessen kan trenge litt
tid. Varigheten er relatert til Datamaskin-konfigurasjonen, vennligst vent

12. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig..

3.1.2.3.2. Installasjon med Wi-Fi hot point-modus 

1. Slå på strømmen til skriveren datamaskinen.

2. Koble datamaskin til Wi-Fi-Hotspot nettverket til skriveren (se kapittel 5.2.2 for hvordan du
kan konfigurere).

3. Legg medfulgt installasjons CD i datamaskinens CD-ROM:

• Windows XP system: kjør installasjon automatisk.

• Windows 7/Vista/Server 2008 system: Pop up “Autokjør” grensesnitt, klikk “Autorun.exe” for
å starte installasjon.

• Windows 8 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.

• Windows 10 system: Når “DVD RW driver” vinduet popper opp fra høyre hjørne av
datamaskinens skrivebord, klikk hvor som helst i pop-up vinduet, klikk så på “Autorun.exe” for 
å starte installasjonen.
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Merk: • Enkelte Datamaskinenser kan ikke automatisk spille av CD-en grunnet system 
konfigurasjonen. Vennligst dobbeltklikk på "Computer" ikonet, finn "DVD RW 
driver", og dobbeltklikk "DVD RW driver" for å kjøre installasjonen.

4. Klikk på “Jeg godtar” -knappen nederst i høyre hjørne etter å ha lest lisensavtalen og gå
inn i installasjonsgrensesnittet til driveren.

5. Klikk på “manuell installasjon” nederst på driverens installasjonsgrensesnitt, og gå inn i
grensesnitt for manuell tilkobling.

6. Vennligst velg installasjons språk og skrivermodell.

7. Velg “Skrivere tilkoblet et nytt nettverk” og klikk på “Installer”.

8. Velg “Nei,skriveren har koblet til det trådløse nettverket’’ i det trådløse
konfigurasjonsvinduet, og klikk på”Neste ’. 
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9. Installasjonsprogramvaren vil søke etter skriveren automatisk og søkeprosessen kan
trenge litt tid.

10. Velg skriveren som trenger å koble til og klikk på “Neste’’.

Merk: • Hvis det ikke er noen skriver du trenger å koble til i den undersøkte skriverlisten, 
vennligst, klikk på “Oppdater for å Søke’’ igjen. 
• Når skriverens IP-adresse endres under skriverdriveren installert med verts-ID,
kan du også skrive ut direkte uten å installere driveren på nytt. Hvis du trenger 
å installere skriverdriveren med verts-ID, vennligst sjekk alternativet "Installer 
skriveren i listen med verts ID".
• Hvis IP-adressen og vertsnavnet legges til manuelt, skal du kjenne IP-adressen
eller vertsnavnet til skriveren som skal kobles til. Hvis det ikke er klart, skriv ut 
"Internettkonfigurasjonsside'' og "Vertsnan'' (Vennligst se Kapittel 8.1.1.3 for 
hvordan man printer).

11. Programvaren installerer driveren automatisk, og installasjonsprosessen kan trenge litt
tid. Varigheten er relatert til Datamaskin-konfigurasjonen, vennligst vent

12. Etter installasjonen klikker du på “Skriv ut testside” -knappen. Hvis skriveren skriver ut
testsiden vellykket, betyr det at du har installert driveren riktig.

3.1.3. Metode for avinstallasjon av driver
Windows 7 brukes som et eksempel på følgende operasjoner, det kan være forskjeller i 
datamaskjerm informasjonen din på grunn a det forskjellige operativsystemet. 

1. Klikk på “Start-menyen’’ på datamaskinen, og klikk på deretter på “Alle programmer’’.

2. Klikk på “Pantum’’, og klikk på deretter “Pantum XXX-serien’’. (“XXX” i Pantum XXX-serien
står for profukttype). 

3. Klikk “Laste opp”, og fjern skriveren i henhold til instruksjonen laste opp induet.

4. Starte datamaskinen på nytt etter at du har fullført laste opp.
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3.2.Mac system driver installasjon
• Driver installasjon under Mac-systemet er delt inn i driverinstallasjonen og legger til skriver.

• Når du installerer driveren ved hjelp a kablet eller trådløst nettverk, skal du kjenne Bonjour-
navnet til skriveren, vennligst skriv it og sjekk “Internettkonfigurasjonsside ’ (Vennligst se 
Kapittel 8.1.1.3 for hvordan man printer).

3.2.1. Driver installasjonr
Mac 10.11 brukes som et eksempel på følgende operasjoner, det kan være forskjeller på 
skjermen din på grunn av det forskjellige operativsystemet. 

1. Slå på strømmen til skriveren datamaskinen.

2. Sett inn den vedlagte installasjons-Cden i CD-driveren på datamaskinen, og dobbeltrikk på
“Pantum XXX serien’’ installasjonspakken. (“XXX” i Pantum XXX-serien står for produkttype. 

3. Klikk på “fortsett’’.

4. Les lisensatalen, og klikk på deretter “Fortsett’’.
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5. Klikk på “Enig’’ i pop-opp vinduet, og godta lisensatalen.

6. Klikk på “Installasjon’’.

7. Put inn datamaskinens passord og klikk på “Installer programvare’’.

8. Klikk på “Fortsett installasjon’’ i pop-opp vinduet.

9. Systemet vil automatisk fullføre driverinstallasjonen.

Hvis USB-tilkoblingslinjen brukes til å koble til datamaskinen og Wi-Fi datatypen, vises 
følgende konfigurasjonsindu for trådløst nettverk under prosesses med driverinstallasjon.

Merk: • Klikk på "ja'', det trådløse nettverket til skriveren kan konfigureres av 
konfigurasjonsverktøyene til det trådløse nettverket (se kapittel 5.1.1for hvordan du 
kan konfigurere). Etter at konfigurasjonen er fullført, dukk opp USB-tilkoblingslinjen 
og legg skriveren med nettver koblet til i dukk-opp grensesnittet "Legg til 
skriveren''. (vennligst se kapittel 3.3 for hvordan du kan legge til skriveren). 
• Klikk på "Nei'', skriveren med USB koblet kan legges til i grensesnittet til "Legg til
skriver'' (vennligst se kapittel 3.3 for hvordan du kan legge til skriveren). 

Hvis datamaskinen og ikke-Wi-Fi datatypen er koblet til via USB-tilkoblingslinje, vil 
grensesnittet til “Legg til skriver’’ dukke opp under prosessen til driverinstallasjonen, og 
skriveren kan legges til på dette stedet. Vennligst se kapittel 3.3 for hvordan du kan legge til 
skriveren. 
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3.3.Legg til skriver i Mac-system 

3.3.1. Legg til skriveren via USB
1. Koble skriveren og datamaskinen med USB-tilkoblignslinjen og slå på strømmen.

2. Skriv inn “Systemvalginnstilling’’ til datamaskinen - “Skriver og Skanner’’.

3. Klikk på knappen  og velg “Legg til skriver og skanner’’ .

4. Velg skriveren, og velg deretter den tilhørende skrivertypen i dukk opp menyen “Bruk’’.

5. Klikk på “legg til’’.

3.3.2. Legg til skriveren via kablet tilkobling
1. Slå på strømmen til skriveren datamaskinen.

2. Koble datamaskinen til det kablete nettverket.

3. Koble nettverkskabelen til internettporten til skriveren, og kontroller at skriveren kobles til
datamaskinens nettver (se kapittel 4 for hvordan du kan konfigurere internett).

4. Skriv inn “Systemvalginnstilling’’ til datamaskinen - “Skriver og Skanner’’.

5. Klikk på knappen  og velg “Legg til skriver og skanner’’ .

6. Velg skriveren, og velg deretter den tilhørende skrivertypen i dukk opp menyen “Bruk’’.

7. Klikk på “legg til’’.

3.3.3. Legg til skriveren via trådløs tilkobling
1. Slå på strømmen til skriveren datamaskinen.

2. Kontroller at den trådløse nettverksforbindelse er etablert mellom datamaskinen og
skriveren. 

Merk: • Hvis det er infrastrukturmodus, koble du den trådløse nettverksskriveren til 
tilgangspunktet (trådløs router); Vennligst se kapittel 5.1 for hvordan du kan koble 
til. 
• His det er Wi-Fi-hotspotmodus, koble den trådløse klienten direkte til den trådløse
nettverksskriveren. Vennligst se kapittel 5.2 for hvordan du kan koble til. 

3. Skriv inn “Systemvalginnstilling’’ til datamaskinen - “Skriver og Skanner’’.

4. Klikk på knappen  og velg “Legg til skriver og skanner’’ .

5. Velg skriveren, og velg deretter den tilhørende skrivertypen i dukk opp menyen “Bruk’’.

6. Klikk på “legg til’’.
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4. Nettverksinnstillinger for kablet nettverk (For
skrivermodeller med kablet nettverkstilkobling)

Du må kanskje angi noen nettverksparametere på skriveren. Disse parameterne kan angis i 
den integrerte nettserveren.

4.1. Angi IP-adresse

1. Koble skriveren til nettverket via en nettverkskabel og gjennomfør oppstartsprosedyren.

2. Skriveren vil automatisk motta serverens tildelte IP-adresse. IP-adressen som ble mottatt
automatisk, kan brukes etter noen få minutter.

| Manuell innstilling

Skriv inn skriverens IP-adresse i nettleserens adresselinje for å åpne den integrerte 
nettserveren.

1. Klikk Innstillinger på navigasjonslinjen for å åpne grensesnittet Innstillinger.

2. Velg nettverksinnstillinger – IPV4-innstillinger.

3. Angi tildelingsmodus for IP-adresse (manuell), IP-adresse og nettverksmaske. Andre
elementer er valgfrie.

4. Klikk Bruk for å lagre innstillingene.

Merk: • Hvis DHCP ikke automatisk kan motta en IP-adresse, vil skriveren automatisk 
bruke standard IP-adresse: 169.254.xx.xx.
• Grunnet DHCP-egenskapene kan IP-adressen som automatisk er tildelt skriveren
av nettverket endre seg hvis skriveren ikke har blitt brukt på en lang stund 
eller nettverkets tilgangspunkt endres. Dette kan medføre at skriveren ikke kan 
kobles til. Det anbefales å aktivere DHCP-funksjonen og knytte IP-adressen som 
automatisk er tildelt av nettverket, til skriverens Mac-adresse.

Merk: • Du kan bruke den integrerte nettserveren til å endre tildelingsmodus for 
IP-adresse til automatisk eller manuell.

IP-adressen til skriveren kan fås automatisk igjennom DHCP-funksjonen eller angis 
manuelt. | Automatisk innstilling
DHCP automatisk innstillingsfunksjon er aktivert som standard.
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4.2. Installer skriveren på nettverket
I denne innstillingen er skriveren direkte koblet til nettverket og kan stilles inn til å tillate alle 
datamaskinene i nettverket å skrive ut direkte på skriveren.

1. Før du starter skriveren skal nettverkskablene først kobles til nettverksporten på skriveren
for å opprette direkte tilkobling til nettverket.

2. Slå på skriveren og vent til statusindikatoren på kontrollpanelet viser Klar-status som vist
nedenfor.

3. Sett inn skriverens CD i datamaskinen. Hvis installasjonsprogramvaren ikke starter
automatisk, gå til filen «setup.exe» på CD-en og dobbeltklikk for å kjøre filen.

4. Følg betjeningsinstruksjonene i installasjonsprogrammet.

5. Fortsett for å fullføre installasjonen.

Merk: • Når installasjonsprogrammet ber deg om å velge skriver, kan du velge 
skrivernavnet fra de oppdagede skriverne.
• Hvis skriveren ikke vises blant de oppdagede skriverne, klikk Oppdater og søk
etter skrivere i nettverket igjen.
• Hvis du kjenner IP-adressen til skriveren som skal kobles til, kan du velge
Spesifiser en IP-adresse for installasjon for å angi IP-adresse for installasjon.
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4.3. Registrere nettverksprodukter

4.3.1. Vise eller endre nettverksinnstillinger
Du kan bruke skriverens integrerte nettserver til å vise eller endre IP-innstillingene.

1. Trykk og hold inne «Avbryt/Fortsett»-knappen på kontrollpanelet for å avbryte Demo-
informasjonssiden og vise IP-adressene til skriveren. Demo-siden kan skrives ut ved å trykke 
og holde inne knappen på kontrollpanelet (se figuren nedenfor) i hvilemodus.

2. Skriv inn skriverens IP-adresse i nettleserens adresselinje for å få tilgang til den integrerte
nettserveren.

3. Klikk kategorien Innstillinger for å vise nettverksinformasjon. Endre innstillingene etter
behov.

4.3.2. Angi eller endre nettserverens påloggingspassord
Bruk den integrerte nettserveren til å angi et nettverkspassord eller endre eksisterende 
passord.

1. For å åpne den integrerte nettserveren må du først logge inn.

2. Klikk kategorien Administratorinnstillinger.

3. Skriv inn det nye passordet i passordboksen og boksen Bekreft passord.

4. Klikk på knappen Bruk nederst i vinduet for å lagre innstillingene.

4.3.3. Gjenopprette til fabrikkinnstillinger
Hvis du vil tilbakestille alle skriverinnstillingene, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene 
ved å trykk og holde inne «Avbryt/Fortsett»-knappen når skriveren er slått av for å slå den 
på og holde den inne i 10 sekunder frem til skriveren går inn i Klar-status for å fullføre 
tilbakestillingen.

Merk: • Standard brukernavn er «admin», mens førstegangspassord er «000000».
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5.Konfigurasjon av trådløst nettverk (egnet for Wi-Fi
datatypen)

I henhold til typen er det skrivertypen med Wi-Fi-utskriftsfunksjonen; De trådløse 
nettverkstilkoblingstypene for infrastrukturtilkoblingsmodus og Soft-AP støttes. Vanligvis, kan 
det bare være en forbindelse mellom datamaskinen og skriveren. Hvis du har noe problem 
under den trådløse nettverksinnstillingen, kan du se det vanlige problemet i kapittel 5.3 - 
Trådløs nettverksinnstilling.

5.1.Infrastrukturmodus
Du kan koble datamaskinen til skriveren ved å bruke tilgangspunktet (trådløs router) som 
medium. Tilkobling av tilgangspunkt (trådløs router) kan klassifiseres til konfigurasjon  
trådløst nettverk og Wi-Fi Protected Setup (WPS) - konfigurasjon

Viktig. Før du installerer det trådløse nettverket, må du vite nettverksnavnet (SSID) og 
passordet til ditt tilgangspunkt (trådløs ruteren), de vil bli brukt under konfigurasjonen av de  
trådløse nettverket. Hvis de ikke er bekreftes, vennligst, kontakt nettverksadministratoren 
eller produsenten av tilgangspunktet (trådløs ruteren).

5.1.1.Konf gurasjonsverktøy for trådløst nettverk
Hvis datamaskinen din har installert driveren og koblet til det trådløse nettverket, 
men det trådløse nettverket er endret, kan du konfigurere omkonfigurasjonen v  
konfigurasjonsverktøyet for trådløst nettverk

5.1.1.1.Tidigare forberedelse 

1. Tilgangspunkt (trådløs router).

2. Datamaskinen som allerede har koblet seg til nettverket.

3. Skriveren med funksjonen til trådløst nettverk.

Infrastrukturmodus: Koble til det trådløse 
utstyret via ruteren.
1. Tilgangspunkt (trådløs router).
2. Trådløs nettverksskriver
3. Datamaskinen kobler til tilgangspunktet via
trådløst netterk.
4. Datamaskinen kobler til tilgangspunktet via
nettverkskabelen.

Soft-AP
Den trådløse datamaskinen er direkte 
tilkoblet den trådløse enheten.
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5.1.1.2.Konfigurasjonsmetode til konfigurasjonverktøyet for trådløst nettverk 

1. Rope ut konfigurasjonsverktøyet for trådløst nettverk i datamaskinen

1) Windows system: Klikk på “Start’’ menyen - “Alle programmer’’ - “Pantum’’ - Produktnavn’’
- “Konfigurasjonsverktøy for trådløst nettverk ’ på datamaskinen.

2) Mac system: Klikk på Finn-menylinjen “Gå’’- “Søknad Program’’-”Pantum’’- “Verktøy’’-
”Trådløst nettverkskonfigurasjonsverktøy ’ på datamaskinen.

2. koble konfigurasjonen ved hjelp av USB-tilkoblingslinjen

Velg “ja, jeg har USB-kabel som skal brukes til installasjon’’ i følgende grensesnitt. Og klikk 
på “Neste steg’’.

2.1.Datamaskinen har koblet seg til det trådløse nettverket.

1) Konfigurasjonsverktøyet for trådløst nettverk velger det trådløse nettverket som er koble
til datamaskinen som standard.Og konfigurasjonen kan fullføres i henhold til instruksjonen  
på grensesnittet.
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2) His andre trådløse nettverk trenger å være kobles til, vennligst, sjekk “Nei’’ for å
konfigurere andre trådløse nettver; Og fullfør konfigurasjonen i henhold til instruksjonene p
grensesnittet.

Merk: • Nettverksnanet (SSID) du velger skal bekrefte til nettverksnanet (SSID) for 
tilgangspunktet (trådløs ruteren) som er koblet til datamaskinen.

Merk: • For tiden er det tre sikkerhetsmoduser som støttes av skriveren: nei, WEP og 
WPA/WPA2.
1) Nei: ingen krypteringsmåte brukes.
2) WEP: Ved å bruke WEP (kablet ekvivalent kryptering), send og motta data
med sikker nøkkel. WEP-hemmelig nøkkel er egnet for 64 og 128 digitalt 
krypterinsnettverk, og tall og bokstaver kan inkluderes samtidig.
3) WPA/WPA2: er hemmelig nøkkel for forhåndsdeling for Wi-Fi-
beskyttelsestilgang. Den kobler det trådløse utstyret til tilgangspunktet ved hjelp 
av TKIP-eller AES kryptering (WPS-Personlig). Brukslengden til WPA/WPA2 er 
forhåndsdelte hemmelige nøkkelen mellom 8 og 63 tegn.
• “Vis passord’’ er standard, det skal ikke kontrolleres; Hvis den er merket, vil
inntastingspassordet bli vist.
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2.2.Datamaskinen har ikke koblet til det trådløse nettverket.

Putt inn nettverksnavnet SSIS (SSID, saksensitiv) for tilgangspunktet (trådløs ruteren) og 
passordet i følgende grensesnitt; Og fullfør konfigurasjonen i henhold til instruksjonen p  
grensesnittet.

Merk: • Hvis du ikke kjenner nettverksnavnet (SSID) til tilgangspunktet (trådløs ruteren), 
klikker du på “Skriv ut informasjonssiden for det trådløse nettverket’’ for å sjekke 
det nødvendige nettversnavnet (SSID) for tilgangspunktet (trådløs ruteren).
Etter at du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket, må du stasjonere 
driveren om skriveren ikke kan brukes normalt. 

3. Bruk WPS-tilkobling.

Velg “Nei, jeg har ikke USB-kabel’’ I følgende grensesnitt. Og klikk på “Neste steg’’.
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2) His skriveren er koblet til bra, kan den vurderes i henhold til tilstanden til Wi-Fi-
indikatorlampen på skriveren. Hvis konfigurasjonen muslykke , klikker på “Siste steg’’ for å 
omkonfigurere; Hvis konfigurasjonen er vellykket, vennligst, klikk på “Fullf ’’ for å fullføre 
konfigurasjonen

1) Bruk WPS til å gjennomføre følgende steg for å aktivere trådløst nettverk i skriveren din. (for
den spesifikke WPS-konfigurasjonen, se kapittel 5.1.2).

Merk: • Etter at du har fullført konfigurasjonen av det trådløse nettverket, må du  
stasjonere driveren om skriveren ikke kan brukes normalt.
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5.1.2.Wi-Fi beskyttet oppsett (WBO) konfigurasjon
Hvis Wi-Fi Beskyttet Oppsett (WPS) støttes av tilgangspunktet (trådløs ruteren), kan 
skriveren kobles til det trådløse nettverket ved å klikke på Wi-Fi knappen på kontrollpanelet 
på skriveren og WPS-knappen på tilgangen Punkt (trådløs router).

5.1.2.1.Tidigare forberedelse

1. Wi-Fi Protected Setup (WPS) støttet a tilgangspunktet (trådløs router).

2. Skriveren med funksjonen til trådløst nettverk.

5.1.2.2.Konfigurasjosnmetode for Wi-Fi Protected Set-up (WPS)

1. Slå på skriveren og tilgangspunktet (trådløs router).

2. Kontroller at skriveren er i klar tilstand.

Merk: • Hvis skriveren går i hvilemodus, trykker du på noen av tastene på kontrollpanelet 
på skriveren, slik at skriveren kan aktiveres.

3. Trykk på “Wi-Fi-knappen’’ på kontrollpanelet på skriveren i mer enn 2 sekunder til det blå
lyset på Wi-Fi-lyset blinker, og slipp deretter knappen.

4. Innen 2 minutter, trykk “WPS knappen’’ på tilgangspunktet (trådløs ruteren) og slipp
deretter knappen.

5. Det trådløse nettverket utføres for tilgangspunktet (trådløs router) og skriver, blinker det blå
lyset på Wi-Fi lampen på skriveren. Etter vellykket tilkobling vil det blå lyset a Wi-Fi-lampen 
på skriveren være hele tiden.

Hvis tilkoblingen ikke er etablert i mer enn 2 minutter, går skriveren tilbake til klar tilstand 
og Wi-Fi-lampen slukker, og Wi-Fi Protected Setup (WPS) - tilkoblingen mislykkes. His det 
kreves re-tilkobling, må du gjenta det tredje pg fjerde trinnet.

Merk: • Etter den vellykkede tilkoblingen a Wi-Fi Protected Setup (WPS), må du 
installere driveren hvis du vil skrive ut gjennom veien for trådløst nettverk. 

5.1.3.Slik lukker du det tilkoblede Wi-Fi-nettverket
Fullfør den trådløse netterksforbindelse til infrastrukturmodusen i henhold til trinnene ovenfor, 
og Wi-Fi-lampen på det tilkoblede kontrollpanelet vil være på hele tiden. Trykk for øyeblikket 
på denne knappen i mer enn 2 sekunder for å koble fra Wi-Fi (Wi-Fi-lyset slår av).

5.2.Wi-Fi-hotspot modus
Du kan ikke bruke tilgangspunktet (trådløs ruteren) for å koble datamaskinen med den 
trådløse nettverksskriveren.

5.2.1.Tidigare forberedelse
1. Skriveren med funksjonen til Wi-Fi-hotspot.

2. Datamaskiner med trådløs nettverksfunksjon.
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5.2.2.Wi-Fi hotspottilkobling
Slå på skriverens Wi-Fi-hotspot før skriverens hotspot. Denne funksjonen aktiveres ved å 
logge på den innebygde nettserveren. Trykk "Innstillinger" - "Trådløse innstillinger" - 
"Trådløs hotspot" for å sette status til "På".

5.3.Vanlig problem med trådløs nettverksinnstillimg
1. Skriveren er ikke funnet

• Hvis strømmer til maskinen, tilgangspunkt (trådløs router) eller skriveren er slått på.

• Hvis USB-tilkoblingslinjen er koblet mellom datamaskinen og skriveren.

• Hvis den trådløse nettverksforbindelse støttes av skriveren.

2. Nettverkvnet (SSID) kan ikke bli funnet når nettverket er koblet til.

• Kontroller om strømbryteren til tilgangspunktet (trådløs router) er på.

• Hvis skriveren ikke finner nettverksnavnet (SSID) for tilgangspunktet (trådløs ruteren) so
trenger å være tilkoblet, vennligst, sjekk nettverksnavnet (SSID) og prøv å koble til igjen.

• Når konfigurasjonen a tilgangspunktet (trådløs ruteren) endres, må du stille inn det trådløs
nettverket til skriveren.

3. Tilkoblingen mislykkes

• Vennligst, kontroller om sikker modus og passord for tilgangspunktet (trådløs router) og
skriveren er riktige.

• Kontroller omliggende trådløs mottak av skriveren. Hvis det er langt borte fra skriveren eller
hvis det er hindet i senteret, kan mottak av signal påvirkes.

• Slå av strømmen til tilgangspunktet (trådløs ruteren) og skriveren, og konfigurer ette
gjenoppstart.

4. Hvis det oppstår et problem når du brukes skriveren i nettverket, må du kontrollere
følgende aspekter:

• Sjekk om kommunikasjonen er blokkert av brannmurprogramvaren. Hvis datamaskinen
og skriveren er koblet til det samme nettverket, men de ikke kan søges, kan 
kommunikasjonen bli blokkert av brannmurprogramvaren. Vennligst se brukerhåndboken til 
brannmurprogramvaren, lukk brannmuren og prøv å undersøke skriveren på nytt.

• Kontroller om IP-adressen til skriveren er riktig. Du kan skrive ut siden av nettverkskonfigu
asjonsinformasjon for å sjekke IP-adressen.

5.2.3.Konfigurasjon med Soft-AP
Når Wi-Fi Hotspot er aktive kan brukere av terminal (stasjon) finne og koble til skriverens 
Wi-Fi Hotspot ved å søke etter den. Wi-Fi-sone er aktivert som standard, og 
standardpassordet er 12345678. SSID og passord for skriveren finnes i rapporten Print 
Information Page.

• Vennligst se følgende trinn for å sjekke om skriver og Datamaskinen er i samme nettverk:



Merk: • For informajon om tilgangspunktet (trådløs router), vennligst se brukerhåndboken 
eller kontakt produsenten.
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1) Velg “Ledetekst" som vist nedenfor.
a. Windows 8/10-system: Velg "Søk" -knappen i Start-menyen og skriv inn “ledetekst" i
søkefeltet, og trykk deretter på "Enter" -knappen på tastaturet.
b. Windows 7 / Vista / XP-system: klikk "Start" -menyen - "Alle prosedyrer" - "Vedlegg" -
“Ledetekst".
2) Tast inn ping og din printers IP-adresse i popup-vinduet, og press “Enter” -knappen.
Til eksempel: ping XXX.XXX.XXX.XXX(“XXX.XXX.XXX.XXX” er printerens IP-adresse)
3) Hvis RTT er angitt i vinduet, vil det si at skriveren og Datamaskinen er i samme
nettverk.Hvis RTT ikke er angitt i vinduet, vennligst se kapittel 5 for å omkonfigurere 
skriverens trådløse nettverk.
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6. Pantum Mobile Print

6.1. Hva er Pantum Mobile Print
Pantum Mobile Print er en gratis applikasjon som lar brukere skrive ut bilder, dokumenter 
og nettsider direkte fra en mobil terminal. Pantums mobil utskrift støttes av Android 4.4-
8.0 mobile operativsystem med en oppløsning på 480*800dpi eller mer og 3.5” skjerm. Den 
kobler den mobile enheten til skriveren igjennom Wi-Fi-tilgangspunkter. Du trenger kun å 
installere Pantum Mobile Print-applikasjonen for å konfigurere nettverksinnstillingene, den vil
deretter oppdage kompatible skrivere for utskrift automatisk, noe som er veldig praktisk og 
effektivt. 

6.2. Last ned Pantum Mobile Print
For å laste ned Pantum Mobile Print-applikasjonen kan du gå til Pantums offisielle nettsted 
www.pantum.com.

6.3. Støttet mobiloperativsystem
Støtte for Android OS 4.4-8.0.

6.4. Slik bruker du mobile enheter til mobil utskrift
6.4.1. For Android enheter
6.4.1.1. Tidigare forberedelse   
1. En skriver med trådløs nettverksfunksjon.
2. Android mobil enhet.

6.4.1.2. Operasjonstrinn  
1. Slå skriveren på.
2. Klikk på "PANTUM" -ikonet på hovedskjermen til en Android-enhet, og følgende grensesnitt
vil dukke opp. 

http://www.pantum.com
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3. Klikk “Add a printer” -knappen øverst i grensesnittet, og velg deretter måten du vil legge til
skriveren.

4. Velg funksjonen du trenger og sett den opp for å dekke dine behov.

merk: • Hvis utskriften mislykkes, må du kontrollere om din Android-mobilenhet har 
tilgang til det trådløse nettverket som skriveren din er tilkoblet til.  
• Eсли мобильное оборудование Android не может найти любой • Hvis
Android-enheten ikke kan finne noen skriver, må du kontrollere at skriveren er 
tilkoblet, og om skriveren er slått på.  
• For mer informasjon, se brukerhåndboken for mobil utskrift som er vedlagt.
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7. Skriv ut

7.1. Utskriftsfunksjoner
Følgende utskriftsfunksjoner kan oppnås ved å angi ulike egenskaper i «Utskriftspreferanser» 
og noen av egenskapene er som følger.

Funksjoner Diagram

Manuell 
dobbeltsidig 1 2 1
Sorter utskrift 321321
Omvendt utskrift 112233
N-i-1 1 2 2

1

Plakatutskrift
(bare for 
Windows) A
Zoom utskrift 1
Egendefinert
format 1
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Merk:	•	Du	kan	velge	2	x	2	plakatutskrift	i	N-i-1	for	å	bruke	funksjonen	for	plakatutskrift.
• Åpne	Utskriftspreferanser	og	klikk	Hjelp	for	å	vise	forklaringen	av	den	aktuelle
funksjonen.	For	informasjon	om	hvordan	du	åpner	hjelpedokumentet,	se	avsnitt	7.2.

7.2. Åpne hjelpedokumentet
Du	kan	åpne	Utskriftspreferanser	og	klikke	Hjelp	for	å	vise	forklaringen	av	den	aktuelle	
funksjonen	(bare	for	Windows).	Hjelpedokumentet	inneholder	brukerveiledningen	hvor	du	
finner	informasjon	om	utskriftsinnstillinger.	
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7.3. Manuell dobbeltsidig

1. Skriveren støtter manuell dobbeltsidig.

2. Før du starter utskriften må du kontrollere at en viss mengde papir er lagt i den automatiske
mateskuffen.

3. Fremgangsmåten (bare for Windows) er som følger:

a) Åpne dokumentet som skal skrives ut fra programmet (som for eksempel Notepad), og
velg Skriv ut fra Fil-menyen.

Merk: • Tynt papir kan krølles.
• Hvis papiret er krøllete, jevn det ut og legg det tilbake i den automatiske
mateskuffen.
• Hvis funksjonen for manuell dobbeltsidig forårsaker en papirstopp kan du se
avsnitt 10.1 for å løse det.

Merk: • Se avsnitt 2.2 for innsetting av papir.
• For type medium som skal skrives ut med den automatiske mateskuffen, se
kapittel 2.1. Det anbefales å bruke standardpapir.
• Noen papirmedium passer ikke for dobbeltsidig utskrift. Forsøk på dobbeltsidig
utskrift med disse kan ødelegge skriveren. Når papirtypen er tykk eller 
gjennomsiktig skal dobbeltsidig utskrift ikke forsøkes. Hvis 2 x 2 Plakatutskrift er 
markert i dialogboksen utskriftspreferanser støttes ikke manuell dobbeltsidig.
• Papiret vil sette seg fast eller kan ikke mates inn når den automatiske
mateskuffen er fullt med over 150 ark. 
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b) Velg Pantum-skriver

Klikk på preferanser for å konfigurere for utskrift.

c) Marker Manuell dobbeltsidig i kategorien Grunnleggende og klikk OK etter at innstillingene
er fullførte
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d) Klikk på Skriv ut.

e) Send utskriftsjobben etter du velger Manuell dobbeltsidig og følgende bekreftelsesvindu
vil deretter gi deg de neste spesifikke operasjonene. Grensesnitt er forskjellige avhengig av 
modell. 

Merk:	•	Det anbefales at du løfter opp mottaksskuffen for å unngå at det utskrevne papiret 
glir ut av den. Hvis du velger å ikke løfte opp utskriftsskuffen, anbefaler vi at du 
straks fjerner det utskrevne papiret fra skriveren.
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f) Etter at du har snudd papiret i henhold til beskjeden trykker du på Fortsett-knappen til
skriveren for å fortsette utskriften på den andre siden.

g) Du kan klikke på Steng-knappen for å stenge dette vinduet og det vil ikke vises igjen før
neste Manuelle dobbeltsidige jobb kommer inn.

7.4. Avbryt utskriftsjobb
Trykk og hold inne Avbryt/Fortsett-knappen på kontrollpanelet for å avbryte jobben som du vil 
avbryte i løpet av utskriftsprosessen.
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8. Kontrollpanel

8.1. Kontrollpaneloversikt
Skriverkontrollpanelet består av to knapper og to flerfargede LED-indikatorer som vist nedenfor. 
Diagrammet til venstre viser kontrollpanelet til skriveren med USB+Wi-Fi-grensesnitt, mens det 
til høyre viser kontrollpanelet til skriveren med kun USB-grensesnitt. 

5

Serienummer Betegnelse

1 Flerfarget LED1-indikator

2 Flerfarget LED2-indikator

3 Wi-Fi søkeknapp

4 Avbryt/fortsett-knapp

5 Informasjon-knapp

8.1.1. Knappefunksjoner på kontrollpanelet 
8.1.1.1. Operasjonsfunksjon til Wi-Fi-søkeknapp 

Hvis det ikke finnes noen Wi-Fi-forbindelse kan du trykke lett på denne knappen for å starte 
Wi-Fi forbindelse og søke etter Wi-Fi hotspot TP; stopp søket hvis den ikke finner noen 
tilgangspunkter (TP) innen to minutter. 

Hvis det ikke finnes noen Wi-Fi forbindelse kan du trykke og holde inne denne knappen for å 
starte WPS-forbindelse, og samtidig trykke på WPS-knappen på den trådløse ruteren innen to 
minutter; stopp WPS-forbindelse hvis Wi-Fi forbindelse ikke kan opprettes innen to minutter. 

Hvis det finnes Wi-Fi-forbindelse uten noen Wi-Fi-utskriftsjobb kan du trykke og holde inne 
denne knappen for å frakoble Wi-Fi forbindelsen. 

Hvis det finnes Wi-Fi-forbindelse og en Wi-Fi-utskriftsjobb, skal du vente til denne jobben er 
fullført og deretter trykke og holde inne denne knappen for å frakoble Wi-Fi-forbindelsen. 

Under Wi-Fi-forbindelse eller WPS-søk kan du trykke den lenge for å avbryte forbindelsen 
eller søket.
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8.1.1.2. Operasjonsfunksjon til Avbryt/fortsett-knapp
Hvis skriveren er i hvilemodus kan den vekkes ved å trykke og holde inne denne knappen.

Trykk og hold inne denne knappen i løpet av utskrift for å avbryte utskriften.

Når skriveren er i klar-modus kan du trykke og holde inne denne knappen for å skrive ut en
testside.

8.1.1.3. Informasjon-knappen
Når skriveren er i klar-modus kan du trykke og holde inne denne knappen for å skrive ut en 
testside.

8.1.2. LED-indikatorfunksjoner på kontrollpanelet

 8.1.2.1. LED1 statusindikasjon

Meningene til statusindikator på LED1 er som følger:

Serienummer Papir/Wi-Fi 
flerfarget LED1-
statusindikasjon

Statusbeskrivelse
(For skrivere med USB+Wi-

Fi-grensesnitt)

Statusbeskrivelse
(For skrivere med USB-

grensesnitt)

1
Ingen Wi-Fi-forbindelse, ingen 
papirfeil, hvilemodus
LED1 av

Ingen Wi-Fi-forbindelse, ingen 
papirfeil, hvilemodus
LED1 av

2

Søker etter Wi-Fi, ingen 
indikasjon på papirfeil
LED1 med grønt lys som 
blinker sakte

Ikke relevant

3

Søker etter Wi-Fi …, ingen 
indikasjon på papirfeil
LED1 med grønt lys som 
blinker raskt

Ikke relevant

4

Vellykket Wi-Fi-forbindelse, 
ingen papirfeil
LED1 med grønt lys som 
lyser jevnt

Ikke relevant

5
Fastkjørt papir
LED1 med rødt lys som lyser 
jevnt

Fastkjørt papir
LED1 med rødt lys som lyser 
jevnt

6

Mangel på papir under 
utskrift, eller feil ved mating 
LED1 med rødt lys som 
blinker raskt

Mangel på papir under 
utskrift, eller feil ved mating 
LED1 med rødt lys som 
blinker raskt
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8.1.2.2. LED2 statusindikasjon

Meningene til statusindikator på LED2 er som følger:

Serienummer
Data/kassett 

flerfarget LED2-
statusindikasjon

Statusbeskrivelse 
(For skrivere med USB+Wi-Fi-grensesnitt og de med kun 

USB-grensesnitt)

1

Oppstart og oppvarming av skriveren, våkner opp og varmer 
opp skriveren og varmer opp skriveren ved å åpne og stenge 
dens deksel.
LED2 med grønt lys som blinker sakte

2
Skriveren er klar
LED2 med grønt lys som lyser jevnt

3
Hvilemodus
LED2 med grønt lys på og som blinker sakte

4
Utskrift
Flerfarget LED2 med grønt lys som blinker raskt

5
Alarm for lav toner
LED2 med oransje lys på og som blinker raskt

6
Kassettfeil (ikke installert, feil format, utgått)
LED2 med oransje lys som lyser jevnt

7
Alvorlig skriverfeil (feil ved oppvarmingsrull eller lasermotor, 
kommunikasjonsfeil, åpent deksel osv.)
LED2 med rødt lys som lyser jevnt

8
En jobb er avbrutt gjennom panelet
LED2 med lys som blinker raskt
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8.1.2.3. Indikasjon av LED1 og LED2 kombinasjonsstatus 

Du kan se indikatorkombinasjonslisten for informasjon om arbeidsstatusen til skriveren. 
Noen av LED1 og LED2 kombinerte indikasjoner er som følger:

Serienummer

Status

Beskrivelse av statusPapir/Wi-Fi 
 (flerfarget 

LED1)

Data/kassett 
 (flerfarget 

LED2)

1
Fastkjørt papir, skriveren er klar
LED1 med rødt lys som lyser jevnt, LED2 av

2
Fastkjørt papir i løpet av utskrift
LED1 med rødt lys som lyser jevnt, flerfarget  
LED2 av

3
Fastkjørt papir, alarm for lav toner
LED1 med rødt lys som lyser jevnt, LED2 av

4
Fastkjørt papir, kassettfeil (ikke installert, feil 
format, utløpt)
LED1 med rødt lys som lyser jevnt, LED2 av

5

Fastkjørt papir, alvorlig skriverfeil (feil 
ved oppvarmingsrull eller lasermotor, 
kommunikasjonsfeil, åpent deksel osv.) 
LED1 av, LED2 med rødt lys som lyser jevnt

6
Fastkjørt papir, en jobb er avbrutt gjennom panelet
LED1 av, LED2 med grønt lys som blinker raskt

7
Mangel på papir under utskrift, eller feil ved mating, 
viser kun papirfeil 
LED1 med rødt lys som blinker raskt, LED2 av

8
Mangel på papir under utskrift, eller feil ved mating, 
alarm for lav toner 
LED1 med rødt lys som blinker raskt, LED2 av

9
Mangel på papir under utskrift, eller feil ved mating, 
kassettfeil (ikke installert, feil format, utløpt)
LED1 av, LED2 med oransje lys som lyser jevnt

10

Mangel på papir under utskrift eller feil 
ved mating og samtidig seriøs skriverfeil 
(feil ved oppvarmingsrull eller lasermotor, 
kommunikasjonsfeil, åpent deksel osv.)
LED1 av, LED2 med rødt lys som lyser jevnt

11

En jobb avbrytes gjennom panelet på grunn av 
mangel på papir under utskrift eller feil ved mating
LED1 med grønt lys av, LED2 med grønt lys som 
blinker raskt
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9. Rutinemessig vedlikehold

9.1. Rengjøring av skriveren

Rengjør skriveren i henhold til følgende trinn:

1. Slå av hovedstrømbryteren og koble fra strømledningen og USB-kabelen.

P2200/P2500 Series P2600 Series

2. Tørk utsiden av skriveren med en myk klut.

P2200/P2500 Series P2600 Series

Merk: • Bruk milde rengjøringsmidler
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3. Åpne det øvre dekselet og ta ut lasertonerkassetten.

P2200/P2500 Series P2600 Series

4. Rengjør skriveren innvendig med en tørr lofri klut for å forsiktig tørke det skyggelagte
området som vist i figuren nedenfor.

P2200/P2500 Series P2600 Series

Merk: • Når du tar ut lasertonerkassetten, må du legge den i en beskyttende pose 
eller pakke den inn med tykt papir for å unngå skade som følge av lys på den 
fotosensitive trommelen.
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9.2. Vedlikehold av lasertonerkassetten

9.2.1. Bruk og vedlikehold av lasertonerkassetten
For bedre utskriftskvalitet, bruk en original Pantum-lasertonerkassett.

9.2.2. Lasertonerkassettens levetid
Lasertonerkassettens levetid avhenger av hvor mye toner som brukes på utskriftsjobbene.

Når LED-indikatoren viser følgende status betyr det at tonerkassettens levetid er ute, og at 
tonerkassetten må byttes ut

Merk:  når du bruker lasertonerkassetten må overholde følgende:
• Ikke fjern emballasjen til lasertonerkassetten før du skal bruke den.
Ikke fyll opp lasertonerkassetten uten tillatelse. Skade som følge av dette vil ikke 
bli dekket av garantien.
• Oppbevar lasertonerkassetten i kjølige og tørre omgivelser.
• Toneren inne i lasertonerkassetten er antennelig. Ikke plasser lasertonerkassetten
i nærheten av antennelseskilder, dette for å unngå brann. 
• Vær oppmerksom på fare for lekkasje når du tar ut eller demonterer
lasertonerkassetten. Ved tonerlekkasje og hudkontakt, eller hvis du får tonersprut i 
øynene eller munnen, skyll umiddelbart med rent vann og ta kontakt med lege hvis 
du føler deg uvell. 
• Oppbevar lasertonerkassetten utenfor barns rekkevidde.
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9.2.3. Bytte ut lasertonerkassetten

Utbytte gjøres som følger:

1. Åpne det øvre dekselet og ta ut den brukte lasertonerkassetten etter styreskinnene.

P2200/P2500 Series P2600 Series

2. Åpne pakken med den nye lasertonerkassetten, hold fast i håndtaket til tonerkassetten og
rist forsiktig 5–6 ganger. På den måten vil toner fordeles jevnt inne i tonerkassetten.

P2200/P2500 Series P2600 Series

Merk:  når du bytter ut lasertonerkassetten må overholde følgende:
• Lasertonerkassettens overflate kan inneholde toner. Ta ut tonerkassetten forsiktig
for å unngå søl.
• Legg den brukte lasertonerkassetten på en papirbit for å unngå søl.
• Når du har fjernet det beskyttende dekselet, må du straks sette inn den
lasertonerkassetten i skriveren, dette for å unngå skade på grunn av for mye 
naturlig eller kunstig lys 
• Under installasjon av lasertonerkassetten må du ikke berøre overflaten til den
fotosensitive trommelen, dette for å unngå å lage riper.
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3. Fjern det beskyttende dekselet, sett lasertonerkassetten inn i skriveren etter styreskinnene

P2200/P2500 Series P2600 Series

P2200/P2500 Series P2600 Series

4. Steng det øvre dekselet godt

P2200/P2500 Series P2600 Series

Merk: • Før du setter inn kassetten i skriveren, må du kontrollere om patronen er 
forseglet. Riv av forseglingen og sett inn kassetten.
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10. Feilsøking
Les dette avsnittet nøye. Her får du hjelp til å løse problemer som ofte dukker opp under 
utskrift. Hvis problemet vedvarer, kontakt Pantum kundeservicesenter.

Før du prøver å løse vanlige problemer, kontroller følgende:

• Strømkabelen er riktig tilkoblet, og skriveren er slått på.

• Alle de beskyttende delene er fjernet.

• Lasertonerkassetten er riktig installert.

• Utskuffen er helt lukket

• Papiret er riktig plassert i skuffen

• Grensesnittkabelen er korrekt tilkoblet mellom skriveren og datamaskinen.

• Riktig skriverdriver er valgt og installert.

• Datamaskinporten er riktig konfigurert og koblet til riktig skriverport.

10.1. Fjerne fastkjørt papir 

Merk: • Fjern det fastkjørte papiret ved å følge trinnene nedenfor. Lukk det øvre dekselet 
og fjern papiret i skuffen. Nå vil skriveren automatisk fortsette utskriften. Hvis 
skriveren ikke kan starte utskriften automatisk, må du trykke på knappen på 
kontrollpanelet. 
• Hvis skriveren fremdeles ikke skriver ut, kontrollerer du at alt fastkjørt papir inne i
skriveren er fjernet.  
• Hvis du ikke lykkes i å fjerne det fastkjørte papiret, kontakt ditt lokale Pantum-
godkjente reparasjonssenter eller send skriveren til nærmeste Pantum-godkjente 
servicesenter for reparasjon 
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10.1.1. Papir har kjørt seg fast i mateinngangen

 Hvis utskuffen er åpen, skal den stenges først. 

Trekk det fastkjørte papiret rett ut, forsiktig.

P2200/P2500 Series P2600 Series (automatisk mateskuff og 
manuell mateskuff)

Hvis papiret ikke beveger seg når du trekker i det, eller det ikke finnes papir i dette området, 
skal du sjekke innsiden av skriveren.

10.1.2. Fastkjørt papir inne i skriveren

1. Åpne toppdekselet.

P2200/P2500 Series P2600 Series
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2. Åpne den øvre fikseringsskinnen for å redusere trykket til kompresjonsfjæren.

P2200/P2500 Series P2600 Series

3. Trekk det fastkjørte papiret ut av fikseringsenheten.

P2200/P2500 Series P2600 Series

Hvis du ikke finner noe fastkjørt papir går du til neste trinn.

4. Fjern lasertonerkasetten langs skinnene

P2200/P2500 Series P2600 Series
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5. Trekk papiret ut sakte langs utgangsretningen.

P2200/P2500 Series P2600 Series

6. Etter at du har fjernet det fastkjørte papiret setter du inn lasertonerkassetten i skriveren
langs styreskinnene til du hører et klikk som bekrefter at kassetten er på plass.

P2200/P2500 Series P2600 Series

7. Legg papiret ryddig i skuffen, ikke skriv ut igjen før indikatoren viser klar til utskrift.

P2200/P2500 Series P2600 Series
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10.2. Feilsøking

10.2.1. Vanlig problem

Problem Årsak Løsning

Skriverproblemer

Skriveren 
fungerer ikke

Tilkoblingskabelen mellom 
datamaskinen og skriveren er ikke 
riktig tilkoblet.
Feil under angivelse av 
skriverporten
Skriveren er i frakoblet modus, og 
det er merket av for Bruk skriver i 
frakoblet modus.
Det er fortsatt intern feil i skriveren, 
f.eks. fastkjørt papir, tomt for papir
etc.

Trekk ut skriverkabelen og sett den inn på 
nytt.
Kontroller skriverinnstillingene for å 
forsikre deg om at utskriftsjobben er 
sendt til riktig port. Hvis datamaskinen 
har mer enn én port, må du forsikre deg 
om at skriveren er koblet til riktig port.
Forsikre deg om at skriveren befinner
seg i normal tilkoblet modus.

Problemer i kassetten

Gjenkjenner 
ikke 
kassettbrikken

Kassettbrikken er tilsmusset.
Kontaktfjæren eller kobberstolpen 
på kassettbrikken er tilsmusset.

Rengjør overflaten på kassettbrikken
Rengjør kontaktfjæren eller 
kobberstolpen på kassettbrikken.

Problemer med papirbehandling

Det mates ikke 
papir.

Utskriftsmediene er feil satt inn.
Utskriftsmediene er utenfor 
spesifisert område
Materullen er tilsmusset.

Sett inn utskriftsmediene på riktig måte. 
Hvis du bruker spesielle utskriftsmedier 
til utskrift, må du skrive ut med den 
manuelle mateskuffen.
Bruk utskriftsmediene innenfor 
spesifikasjonene
Rengjør materullen.

Fastkjørt papir. For mye papir i skuffen.
Utskriftsmediene er utenfor 
spesifisert område
Fremmedelementer i matebanen.
Materullen er tilsmusset.
Funksjonssvikt i de indre delene

Fjern overflødig papir fra sku fen. Hvis 
du skriver ut på spesielle utskriftsmedier, 
må du bruke den manuelle mateskuffen.
Påse at papiret oppfyller 
spesifikasjonene. Hvis du skriver ut på
spesielle utskriftsmedier, må du bruke 
den manuelle mateskuffen.
Rengjør matekanalen.
Rengjør materullen.

Utskrift med 
flere matede
sider

Høy grad av statisk elektrisitet på 
utskriftsmediene
Utskriftsmediene er fuktige og 
klistres sammen.
Funksjonssvikt i de indre delene

Ta utskriftsmediene fra hverandre for å 
redusere statisk elektrisitet. Bruk helst 
anbefalte utskriftsmedier. 
Ta utskriftsmediene fra hverandre, eller 
bruk bedre og tørre medier.
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Merk: Kontakt Pantum kundeservice hvis problemet vedvarer.

Problem Årsak Løsning

Problemer med papirbehandling

Det kommer 
ut damp rundt 
papirutmatingsområdet

Varmen som genereres under 
tonerfiksering, fører til at papiret
til å dampe (Dette skjer ennå 
oftere når du bruker fuktet papir i 
omgivelser med lav temperatur)

Damp er ikke noe uvanlig i slike 
tilfeller, men du kan likevel bruke 
nyutpakket papir for å unngå 
generering av damp. Hold 
også papiret borte fra dampen. 
Slå skriveren av, og trekke 
strømledningen ut når det lukter 
brent. Kontakt deretter Pantum 
kundestøttesenter. Det kan 
forårsake brann eller elektrisk 
støt hvis du fortsetter å bruke 
skriveren i slike situasjoner.
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10.2.2. Bildedefekter 

Problem Årsak Løsning

P
ABCD
abcde
12345

Utskriften er 
hvitaktig/lys

• Lavt tonernivå
• Utskriftsmediene oppfyller ikke
spesifikasjonene for bruk. Mediene 
er f.eks. fuktige eller for grove.
• Oppløsningen i
utskriftsprogrammet er satt for lavt.
• Lasertonerkassetten er skadet.

• Bruk utskriftsmediene innenfor
spesifikasjonene.
• Angi oppløsningen til utskriften i
programmet.

P
˜˜˜ ˜
˜ ˜ ˜ ˜ ˜
˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Tonerflekker

• Lasertonerkassetten er tilsmusset
eller lekker toner.
• Lasertonerkassetten er skadet.
• Utskriftsmediene oppfyller ikke
spesifikasjonene for bruk. Mediene 
er f.eks. fuktige eller for grove.
• Materkanalen er tilsmusset.

• Bruk utskriftsmediene innenfor
spesifikasjonene.
• Rengjør matekanalen.

Hvite flekker

• Utskriftsmediene oppfyller ikke
spesifikasjonene for bruk. Mediene 
er f.eks. fuktige eller for grove.
• Materkanalen er tilsmusset.
• Tonerkassetten er skadet
innvendig.
• Laserspeilet inni skriveren er
tilsmusset.

• Bruk utskriftsmediene innenfor
spesifikasjonene.
• Rengjør matekanalen.
• Rengjør laserspeilet.

P
Toneren løsner

• Utskriftsmediene oppfyller ikke
spesifikasjonene for bruk. Mediene 
er f.eks. fuktige eller for grove.
• Skriveren er tilsmusset innvendig
• Lasertonerkassetten er skadet.
• Skriveren er skadet innvendig.

• Bruk utskriftsmediene innenfor 
spesifikasjonene. Hvis du bruker 
spesielle utskriftsmedier til utskrift, 
må du skrive ut med den 
manuelle mateskuffen. 
• Rengjør skriveren innvendig

Sorte vertikale striper

• Lasertonerkassetten er skitten.
• Tonerkassetten er skadet
innvendig.
• Laserspeilet inni skriveren er
tilsmusset.
• Materkanalen er tilsmusset.

• Rengjør laserspeilet på
baksiden av skriveren.
• Rengjør papirbanen på
baksiden av skriveren.
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Problem Årsak Løsning

Svart bakgrunn 
(grå bakgrunn)

• Utskriftsmediene oppfyller ikke
spesifikasjonene for bruk. Mediene 
er f.eks. fuktige eller for grove.
• Lasertonerkassetten er skitten.
• Tonerkassetten er skadet
innvendig.
• Materkanalen er tilsmusset.
• Unormal overføringsspenning inni
skriveren

• Bruk utskriftsmediene innenfor
spesifikasjonene.
• Rengjør papirbanen inni
skriveren.

Det vises sykliske 
spor

• Lasertonerkassetten er skitten.
• Tonerkassetten er skadet
innvendig.
• Fikseringskomponenten er skadet

• Rengjør lasertonerkassetten
eller bytt den ut med en ny. 
• Kontakt Pantum kundeservice
for å få reparert og byttet ut 
fikseringskomponenten

Skjev utskrift

• Utskriftsmediene er feil satt inn.
• Skriverens matekanal er skitten.

• Sett inn utskriftsmediene på
riktig måte.
• Rengjør papirbanen inni
skriveren.

Papiret krøller

• Utskriftsmediene er feil satt inn.
• Utskriftsmediene oppfyller ikke
spesifikasjonene for bruk.
• Skriverens innvendige matekanal
er skitten.
• Fikseringskomponenten til
skriveren er skadet

• Sett inn utskriftsmediene på
riktig måte.
• Bruk utskriftsmediene innenfor
spesifikasjonene.
• Rengjør papirbanen inni
skriveren.

Utskriften er 
tilsmusset på 
baksiden

• Lasertonerkassetten er skitten.
• Overføringsrullen inni skriveren er
tilsmusset
• Unormal overføringsspenning inni
skriveren

• Rengjør lasertonerkassetten
eller bytt den ut med en ny. 
• Rengjør skriverens innvendige
overføringskomponenter.
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Problem Årsak Løsning

Hele siden er svart

• Tonerkassetten er riktig installert.
• Tonerkassetten er skadet
innvendig.
• Unormal ladning inne i skriveren,
tonerkassetten lades ikke opp.

• Sett inn kassetten på riktig
måte.

Toneren følger ikke 
papiret

• Utskriftsmediene oppfyller ikke
spesifikasjonene for bruk. Mediene 
er f.eks. fuktige eller for grove.
• Skriveren er tilsmusset innvendig
• Lasertonerkassetten er skadet.
• Skriveren er skadet innvendig.

• Bruk utskriftsmediene innenfor 
spesifikasjonene. Hvis du bruker 
spesielle utskriftsmedier til utskrift, 
må du skrive ut med den 
manuelle mateskuffen. 
• Rengjør skriveren innvendig

Horisontale striper

• Lasertonerkassetten er riktig
installert.
• Lasertonerkassetten kan være
skadet.
• Skriveren er skadet innvendig.

• Sett inn kassetten på riktig
måte.
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11. Produktspesifikasjon

11.1. P2200/P2500 Series-spesi ikasjon

11.1.1. Spesi ikasjonsoversikt

Prosessor 600MHz

Minne 64MB / 128MB/ 256MB

Strømforsyning 220V-modell: Vekselstrøm 220-240V, 50/60Hz, 3.0A
100V-modell: Vekselstrøm 100-127V, 50/60Hz, 6.0A
(Merk: For å finne ut hvilken strømforsyning og 
spenning som denne skriveren kan brukes med, se 
typeskiltet på baksiden. Vær påpasselig å kun bruke 
den typen strømforsyning for skriveren i henhold til 
dens spesifikasjon.)

Kommunikasjonsgrensesnitt Høyhastighets USB 2.0; 
Wi-Fi 802.11 b/g/n

Driftsmiljø Beste utskriftskvalitet 10-32 °C

Fuktighetsområde for 
bruk

20 til 80 % Rf

Produktstørrelse (B*D*H) ca. 337 mm * 220 mm * 178 mm

Vekt (uten lasertonerkassett) ca. 4,0 kilo (uten vedlagte lasertonerkassett)

Kontrollpanel LED

Merk:	•	Spesifikasjonsverdier	er	litt	forskjellige	for	forskjellige	skrivermodeller	med
forskjellige funksjoner. Disse verdiene er basert på opprinnelig data. For mer 
informasjon	om	de	nyeste	spesifikasjonene	kan	du	gå	til:	www.pantum.com

http://www.pantum.com
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11.1.2. Utskriftsspesifikasjoner

Utskriftshastighet A4 20/22 spm

Letter 21/23 spm

Utskiftstid for første side 7.8 s

Utskriftsspråk GDI

Maksimal utskriftsstørrelse Legal (216 mm * 355,6 mm)

Papirmagasinkapasitet Standardskuff 150 ark (80 g/m²)

Utskriftskapasitet Utskriftssiden 
ned

100 ark (80 g/m²) 

Utskriftsmedier Type medium Enkelt papir, tynt papir, tykt papir, gjennomsiktig 
film, kartongpapir, etikettpapir, konvolutt

Mediestørrelse A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, 
Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese 
Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 
Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, 
B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, 
Yougata2.

Vekt på 
medium

60~163g/m²
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11.2. P2600 Series-spesifikasjon

11.2.1. Spesifikasjonsoversikt

Prosessor 600MHz

Minne 64MB / 128MB

Strømforsyning 220V-modell: Vekselstrøm 220-240V, 50/60Hz, 3.0A
100V-modell: Vekselstrøm 100-127V, 50/60Hz, 6.0A
(Merk: For å finne ut hvilken strømforsyning og 
spenning som denne skriveren kan brukes med, se 
typeskiltet på baksiden. Vær påpasselig å kun bruke 
den typen strømforsyning for skriveren i henhold til 
dens spesifikasjon.)

Kommunikasjonsgrensesnitt Høyhastighets USB 2.0;
Wi-Fi 802.11 b/g/n
100Base-Tx Ethernet;

Driftsmiljø Beste utskriftskvalitet 10-32 °C

Fuktighetsområde for 
bruk

20 % – 80 % Rf

Produktstørrelse (B*D*H) 380*261*236mm

Vekt (uten lasertonerkassett) ca. 5,3kg (uten vedlagte lasertonerkassett)

Kontrollpanel LED

Merk: • Spesifikasjonsverd er er litt forskjellige for forskjellige skrivermodeller med 
forskjellige funksjoner. Disse verdiene er basert på opprinnelig data. For mer 
informasjon om de nyeste spesifikasjonene kan du gå til: ww .pantum.com

http://www.pantum.com
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11.2.2. Utskriftsspesifikasjoner

Utskriftshastighet A4 24 spm

Letter 25 spm

Utskiftstid for første side < 8,5 s

Utskriftsspråk GDI

Maksimal utskriftsstørrelse Legal (216 mm * 355,6 mm)

Papirmagasinkapasitet Standardskuff 150 ark (80 g/m²)

Multifunksjonsskuff 1 ark (60~163g/m²)

Utskriftskapasitet Utskriftssiden ned 100 ark (80 g/m²) 

Utskriftsmedier Type medium Enkelt papir, tynt papir, tykt papir, 
gjennomsiktig film, kartongpapir, etikettpapir, 
konvolutt

Mediestørrelse A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, 
Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese 
Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 
Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 
32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, 
Nagagata3, Yougata2.

Vekt på medium 60~163g/m²
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