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Förord
Välkommen till Pantums produkter!

Vi är glada för att du valde Pantums produkter!

Det ligger i ditt eget intresse att noggrant läsa följande villkor.

Juridiska villkor

Varumärke 

Pantum och Pantum är registrerade varumärken som tillhör Zhuhai Pantum Electronics 
Co.,Ltd. i folkrepubliken Kina.

Microsoft®, Windows®, Windows server® och Windows Vista® är registrerade varumärken som 
tillhör Microsoft Corporation i USA eller andra länder.

Wi-Fi® och Wi-Fi Protected Setup™ är skyddade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Äganderätten till programnamnen i användarhandboken tillhör respektive ägarföretag i enlighet 
med motsvarande licensavtal, och namnen används här endast som instruktioner.

Alla övriga produkter och produktnamn i användarhandboken kan vara registrerade 
varumärken, logotyper eller tjänstemärken som tillhör respektive ägare och används endast 
som instruktioner.

Upphovsrätt 

Upphovsrätten till denna användarhandbok tillhör Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.

Det är förbjudet att kopiera, översätta, förändra eller överföra denna användarhandbok på 
något sätt eller i någon form utan skriftligt tillstånd från Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.

Ansvarsfriskrivning 

Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. förbehåller sig rättigheten att göra ändringar 
i användarhandboken i syfte att öka dess värde för användaren. Innehållet i 
användarhandboken kan ändras utan föregående meddelande.

Användaren ansvarar själv för eventuella skador som uppstår vid användning som strider mot 
användarhandboken. Utöver den garanti som är angiven i produktens underhållsmanual eller 
i serviceavtal lämnar inte Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd., uttryckligen eller underförstått, 
några ytterligare garantier kopplade till innehållet i denna användarhandbok (inklusive 
sättning eller ordval).

Lokal lagstiftning kan förbjuda användning av denna produkt för att kopiera, skriva ut eller 
skanna vissa dokument eller bilder, eller utföra andra slags åtgärder. Rådgör först med ett 
juridiskt ombud om du är osäker på huruvida produkten kan användas för att skapa vissa 
dokument eller bilder.

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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Säkerhetsåtgärder

Lasersäkerhet 
Laserstrålningen är farlig för människor. Laserkomponenterna är helt inkapslade i skrivaren 
och produkten avger ingen laserstrålning. Undvik risken för att utsättas för laserstrålning, 
plocka inte isär skrivaren!

Skrivaren följer föreskrifterna för laserprodukter av klass 1 enligt CFR-standarden. Bland 
laserkomponenterna i skrivaren finns det en inkapslad laserdiod av klass III B som inte läcker 
laserstrålning.

Följande etikett sitter på laserkomponenterna inuti skrivaren:

Säkerhetsvarning
Läs noga igenom följande säkerhetsanvisningar innan skrivaren används:

Skrivaren innehåller högspänningselektroder. Kontrollera 
att nätkabeln är utdragen innan skrivaren rengörs!

Sätt inte i eller dra ut nätkabeln med blöta händer 
eftersom det finns risk för elektriska stötar.

Fixeringsenheten har en varningsetikett för höga 
temperaturer. Ta inte bort eller skada etiketten.

Fixeringsenheten är mycket varm under 
och strax efter utskrift. Rör inte vid enheten 
(det skuggade området på bilden) eftersom 
det kan medföra brännskador!

Varning

Dra ur strömkällan
Produkten bör placeras någonstans i närheten eller vara nåbar för strömuttag, så 
att man enkelt kan avbryta strömförsörjningen!
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Försiktighetsåtgärder
Försiktighetsåtgärder innan skrivaren används:
1. Läs och se till att du förstår alla anvisningar.
2. Se till att du är bekant med grundprinciperna för hur elektriska apparater bör hanteras.
3. Följ alla varningar och anvisningar som finns markerade på enheten eller som anges i den

medföljande användarhandboken.
4. Om användningsinformationen avviker från säkerhetsanvisningarna ska säkerhetsanvisningarna

följas, då du kanske inte förstått användningsinformationen korrekt. Om du inte kan lösa problemet
kontaktar du kundtjänst eller en servicerepresentant för att få hjälp.

5. Innan utrustningen rengörs måste strömsladden dras ut från eluttaget. Använd inte
rengöringsmedel, varken flytande eller i sprayform.

6. Kontrollera att utrustningen läggs på en plan yta för att undvika att den faller ned och orsakar
allvarlig skada.

7. Placera inte utrustningen i närheten av ett värmeelement, en luftkonditionering eller ventilation.
8. Placera inte några objekt ovanpå strömsladden. Placera inte utrustningen någonstans där

människor går på strömsladden.
9. Uttag och förlängningssladdar får inte överbelastas. Detta kan påverka prestandan och kan orsaka

brand eller elektriska stötar.
10. Låt inte husdjur tugga på strömsladden eller anslutningssladden till datorn.
11. Låt inte några vassa föremål tränga in i skrivarens öppningar då de kan komma i kontakt med

högspänningsenheten, vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar. Var noga med att inte spilla
vätskor på utrustningen.

12. Plocka inte isär enheten då det finns risk för elektriska stötar. Nödvändiga reparationer får endast
utföras av professionell underhållspersonal. Öppning eller borttagning av höljet kan leda till
elektriska stötar eller andra faror. Felmontering eller feldemontering kan orsaka elektriska stötar
under framtida bruk.

13. Om något av följande inträffar ska du koppla från utrustningen från datorn och dra ut strömsladden
från vägguttaget. Kontakta sedan kvalificerad servicepersonal för underhåll av utrustningen:
• Vätska har kommit in i utrustningen.
• Utrustningen har utsatts för regn eller väta.
• Utrustningen har tappats eller höljet har skadats.
• Utrustningens prestanda har förändrats betydligt.

14. Justera endast de kontroller som tas upp i anvisningarna. Felaktig justering av andra kontroller kan
leda till skador och innebära att kvalificerad personal måste lägga mer tid på reparation.

15. Använd inte utrustningen under åskväder, då det finns risk för elektriska stötar. Dra ut strömsladden
under åskväder om det är möjligt.

16. Vid kontinuerlig utskrift av många sidor kommer facket att bli mycket varmt. Var noga med att inte
röra vid det och låt inte barn komma i närheten.

17. Signalkabeln för anslutna enheter kan inte anslutas utomhus.
18. Kontrollera att ventilationen är tillräcklig vid längre eller storskaliga utskrifter, särskilt om rummet

där skrivaren står har dålig ventilation.
19. I väntläge byter skrivaren automatiskt till viloläge (energisparläge) om den inte tar emot någon ny

utskrift på en stund (t.ex. 1 minut) och den kan endast uppnå noll strömförbrukning om den inte har
anslutits till någon extern strömförsörjning.

20. Som all utrustning av klass 1 måste produkten anslutas till ett jordat vägguttag när den används.
21. Produkten ska placeras enligt transportmärkningen på emballaget vid leverans.
22. Produkten är en typ av lågspänningsutrustning. Se försiktighetsåtgärderna för produkten eller

kontakta Pantums kundtjänst om produkten används under det specificerade spänningsområdet
och tonern lossnar från den tryckta ytan eller utrustningen startar långsamt.

23. Produkten säljs som en komplett maskin. Kunden kan kontakta Pantums kundtjänst för att
köpa de delar som behövs. Kontakta den angivna kundtjänsten om den sålda produkten inte
överensstämmer med följesedeln för att lösa problemet.

24. Installera produkten i ett utrymme där temperaturen är 10–32.5 °C och den relativa luftfuktigheten
är 20–80 %.

25. Av säkerhetsskäl, och andra orsaker, kan din skrivare växla till en ojämn utskriftshastighet efter en
period av kontinuerligt användande.

26. Förvara denna användarhandbok på ett säkert ställe.
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Information om regelverk

Denna symbol markerar att produkten inte får kastas bland det vanliga 
hushållsavfallet. Istället ska den kasseras på en lämplig återvinningsstation bland 
elektroniskt avfall och elektronisk utrustning. Referens: EU:s direktiv 2002/96/EG  
om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 
(WEEE). Kontakta din försäljare/leverantör för ytterligare information.

Produkten ska endast användas inomhus.

Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv 
Produkten följer de skyddskrav som fastställts i EG-direktiven 2014/30/EU och 
2014/35/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagar för elektromagnetisk 
kompatibilitet och säkerhet hos elektrisk utrustning för bruk inom särskilda 
spänningsintervall. 
Produktens tillverkare är: Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd., 
No.3883,Zhuhai Avenue,Zhuhai,Guangdong,China. 
En försäkran om överensstämmelse med direktivens bestämmelser finns tillgänglig
vid begäran hos auktoriserade representanter. 
Produkten uppfyller gränserna för Klass B enligt EN 55032 och säkerhetskraven i 
EN 60950. 

Skrivaren följer ROHS-direktivet 2009/95/EG och bestämmelserna i det 
omarbetade direktivet 2011/65/EU om begränsning och användning av vissa farliga 
ämnen.
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1. Innan skrivaren används

1.1. Packningslista
Kontrollera att följande delar finns med när du öppnar kartongen:

P2200/P2500 Series Namn Antal

Skrivare 1

Tonerpatron 1

USB-kabel 1

Nätkabel 1

CD 1

Snabbguide 1

Pantum garantibevis 1

Obs! • Pantums garantibevis medföljer ej i vissa länder.

P2600 Series
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1.2. Skrivarens delar
| Framsida

Serienr P2200/P2500 Series P2600 Series

1 Utmatningskorg Utmatningskorg

2 Kontrollpanel Kontrollpanel

3 Utmatningsfack Utmatningsfack

4 Automatiska styrklackar Manuella styrklackar

5 Pappersstopp Automatiska styrklackar

6 Matningsfack Pappersstopp

7 Automatiskt matningsfack Manuellt matningsfack

8 Automatiskt matningsfack

9 Matningsfack

| Baksida

Serienr P2200/P2500 Series P2600 Series

1 Nätverksgränssnitt Nätverksgränssnitt

2 USB-gränssnitt USB-gränssnitt

3 Till-/frånknapp Till-/frånknapp

4 Nätanslutning Nätanslutning

Obs! • Skrivarens baksida kan variera beroende på modell och funktioner.
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1.3. Tonerpatron
| Tonerpatronens livslängd

Serienamn P2200/P2500 Series P2600 Series

Illustration

Typ Genomsnittligt antal utskrifter

Tonerpatron med 
standardkapacitet

Ca 1 600 sidor
(data baserade på standarden 
ISO/IEC 19752)

Ca 1 500 sidor
(data baserade på standarden 
ISO/IEC 19752)

Tonerpatron med 
hög kapacitet

– Ca 2 300 sidor
(data baserade på standarden 
ISO/IEC 19752)

Obs! • Modellen kan ändras utan föregående meddelande.
• Kapaciteten på förbrukningsvaror kan variera beroende på vilken typ som
används.
• Vi rekommenderar inte att några andra än Pantums originalförbrukningsvaror
används.
• Skador som beror på att andra förbrukningsvaror än Pantums originalvaror har
använts omfattas inte av garantin.
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2. Papper och utskriftsmaterial

2.1. Pappersspecifikation

P2200/P2500 
Series
P2600 Series

Automatiskt 
matningsfack 

Medietyp 
Vanligt papper, tunt papper, 
specialpapper (OH-film, kartong, etikett,
kuvert, tjockt papper etc.)

Pappersstorlek 

A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, 
Legal, Executive, Folio, Officio,
Statement, japanskt vykort, Monarch-
kuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, 
nr 10-kuvert, ZL, Big 16K, Big 32K, 
16K, 32K, B6, Yougata4,  Postcard, 
Younaga3, Nagagata3, Yougata2, 
kundspecifikt etc

Pappersvikt 60~163g/m²

Matningsfackets 
maxkapacitet 150 sidor 80 g/m²

P2600 Series Manuellt
matningsfack 

Medietyp 
Vanligt papper, tunt papper, 
specialpapper (OH-film, kartong, etikett, 
kuvert, tjockt papper etc.)

Pappersvikt 60–163 g/m²

Matningsfackets 
maxkapacitet 1 sida 

Obs! • Användning av standardpapper rekommenderas.
• Frekvent användning av specialpapper kan påverka skrivarens livslängd.
• Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller de standardkrav som anges
i den här användarhandboken kan leda till dålig utskriftskvalitet, ökad risk för att 
papperet ska fastna och ökat slitage på skrivaren.
• Vikt, sammansättning, yta och luftfuktighet är viktiga faktorer som påverkar
skrivarens prestanda och utskriftskvaliteten.
• Ha följande faktorer i åtanke vid val av utskriftsmaterial:

1. Önskad utskriftseffekt: Det valda utskriftsmaterialet bör uppfylla kraven på
utskrifterna.
2. Ytjämnhet: Ytjämnheten kan påverka skärpan i utskriften.
3. Vissa utskriftsmaterial kan uppfylla alla krav som anges här men ger ändå
inte något bra utskriftsresultat. Det kan bero på felaktig hantering, olämplig 
temperatur eller luftfuktighet eller andra faktorer som Pantum inte råder över. 
Försäkra dig om att utskriftsmaterialet uppfyller specifikationerna i den här 
användarhandboken innan du köper större kvantiteter av det.
4. Användning av utskriftsmaterial som inte uppfyller dessa specifikationer kan
medföra skador på skrivaren.
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2.2. Specialpapper
Skrivaren stödjer användning av specialpapper för utskrift. Specialpapper omfattar etiketter, 
kuvert, OH-film, tjockt papper etc.

| Lägg märke till följande standarder:

Utskriftsmaterial Rätt hantering Fel hantering 

Etikett

Använd endast etiketter utan 
exponerat baspapper.
Etiketterna ska ligga plant när de 
används.
Använd endast etiketter som 
fyller ett helt ark.
Det finns ingen garanti för att all  
etiketter på marknaden uppfyller 
dessa krav.

Etiketter med veck eller skador, 
etiketter med bubblor.

Kuvert Mata in kuverten jämnt.

Kuvert med veck eller jack, kuvert som 
har fastnat eller är skadade.
Kuvert med gem eller pappersklämmor, 
fönsterkuvert eller fordrade kuvert.
Kuvert med självhäftande 
klisteretiketter eller andra syntetiska 
material.

OH-fil Använd endast OH-film som är
godkänd för laserskrivare.

OH-film som inte är lämplig för
laserskrivare.

Tjockt papper, 
papp

Använd endast tjockt 
papper som är godkänt för 
laserskrivare och som uppfyller 
viktspecifikationerna för den här
skrivaren.

Papper med vikt som 
överskrider de rekommenderade 
mediespecifikationerna för den här
skrivaren.

Obs! • Se till att välja motsvarande papperstyp och storlek i utskriftsinställningarna när 
du använder specialpapper eller speciellt utskriftsmaterial för att få bästa möjliga 
utskriftseffekt.
• Vid användning av specialmedium för utskrift rekommenderas iläggning av ett
papper i taget. För P2200/P2500-serien: lägg ett specialpapper i taget i det 
automatiska matningsfacket. För P2600-serien: lägg ett specialpapper i taget i 
det manuella matningsfacket.
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2.3. Påfyllning av papper

2.3.1. Påfyllning av papper i det automatiska matningsfacket
a) Öppna matningsfacket.

P2200/P2500 Series P2600 Series

b) Ställ in de automatiska styrklackarna så att de passar papperet på båda sidorna.

P2200/P2500 Series P2600 Series

c) Höj utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider och ramlar ut.

P2200/P2500 Series P2600 Series

d) Ladda det automatiska matningsfacket med papper med den sida som ska skrivas ut vänd
uppåt.

P2200/P2500 Series P2600 Series



2-5 

e) Justera pappersstoppet så att det håller papperet på plats. För att pappersmatningen ska 
fungera normalt justerar du det nedre pappersstoppet ① i spåret så att det inte glider ut. 
Sedan justerar du det blåa stoppet ② så att det passar pappersstorleken.

P2200/P2500 Series P2600 Series

2.3.2. Påfyllning av papper i det manuella matningsfacket

a) Öppna matningsfacket.

Obs! • Om antalet papper i det automatiska matningsfacket överskrider 150 ark fastnar 
papperet i skrivaren och kan inte matas in.
• Kontrollera att utskriftssidan (den blanka sidan) är vänd uppåt när du matar in
papper med utskrift på.
• Vid utskrift av A5-papper rekommenderas iläggning i stående riktning (landskap).
Det ökar tonerpatronens livslängd.

Obs! • Endast produkterna i P2600-serien stödjer manuell matning.

Obs! • Bläddra igenom pappershögen innan du fyller på papper för att minska risken 
för att papper fastnar eller matas in fel. Fyll sedan på papper i facket med 
utskriftssidan uppåt.
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b) Ställ in de manuella styrklackarna så att de passar papperet på båda sidorna.

c) Höj utmatningsfacket för att undvika att det utskrivna pappret glider och ramlar ut.

d) Lägg utskriftsmaterialet, t.ex. ett kuvert eller en OH-film, i det manuella matningsfacket
med båda händerna tills framkanten av kuvertet eller OH-filmen får kontakt med plockvalsen.

e) Lägg i nästa papper enligt ovanstående steg för att fortsätta utskriften när det föregående
papperet har matats ut ur skrivaren.

Obs! • När papper matas in i det manuella matningsfacket byter skrivaren automatiskt till 
manuellt matningsläge.
• Ladda papperet i det manuella matningsfacket med den sida som ska skrivas ut
vänd uppåt. Sidhuvudet ska matas in först i det manuella matningsfacket.
• Kontrollera att papper, kuvert och OH-film läggs i rakt och i rätt läge i det manuella
matningsfacket. Annars hamnar utskriften snett eller papperet fastnar.

Ta bort papper, kuvert och OH-film direkt när utskriften är klar. Papper 
eller kuvert som staplas kan orsaka pappersstopp eller att papperet böjs.

Varning
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2.4. Yta utanför utskriftsområdet
Det skuggade området visar det område som inte kan skrivas ut.

Användning Pappersformat Över- och 
underkantsmarginaler (A)

Vänster- och 
högermarginal (B)

Utskrift
A4 5 mm 5 mm

Letter 5 mm 5 mm

2.5. Riktlinjer för pappershantering
• Papper eller dokument med rå yta, papper som är böjda (konvexa eller konkava), papper
med fettfläckar och papper med hög jämnhet lämpar sig dåligt för utskrift.

• Kontrollera att det inte finns damm, smuts eller dylikt på papperet.

• Förvara papperet svalt och torrt på ett plant underlag.
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3. Installation och avinstallation av drivrutin

3.1. Hur du installerar Windows skrivardrivrutin
Windows drivrutin installationsprogram ger två installationsmetoder: ett-klicks sinstallation och 
manuell installation.Vi rekommenderar ett-klicksinstallation vilken kan hjälpa till att installera 
drivrutinen automatiskt på ett snabbare och bekvämare sätt.Om du får problem med att 
använda ett-klicksinstallationen var god prova manuell installation.

3.1.1. Ett-klicks installation
Ett-klicks installation ger tre metoder för installation: anslut skrivaren via USB kabel, anslut 
skrivaren via trådbundet nätverk och anslut skrivaren via trådlöst nätverk. Du kan välja det 
som du är van vid.

3.1.1.1. Metod I: Anslut skrivaren via USB-kabel

1. Anslut skrivaren till datorn via USB-kabel sätt på skrivaren och din dator.

2. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.

• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.

• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.

Obs! • Det finns skillnader mellan installationsgränssnitt på grund av typ och funktioner; 
skissen är bara som referens. 

Obs!  • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på 
systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW 
driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

3. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

4. Klicka på knappen “En-klick-installationen” i Metod I och kör installationsprocessen.
Processen kan ta lite tid, och hur lång tid är beroende av konfigurationen på din dato , var 
god och vänta tålmodigt. 
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5. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva ut
testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.1.2.Metod II: Anslut skrivare via trådlöst nätverk network

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.

2. Anslut datorn till det trådbundna nätverket.

3. Anslut nätverkskabeln till skrivarens internetport och se till att skrivaren ansluts till datorns
nätverk (Se Kapitel 4 för hur du konfigurerar internet).

4. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.

• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.
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• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.

Obs!   • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på 
systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW 
driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

5. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

6. Var god klicka på knappen “En-klick-installationen” i Metod II och installera drivrutinen.

•Klicka på knappen “En-klick-installationen” för att starta installationsprocessen om din
programvara endast har hittat en skrivare. Processen kan ta lite tid, och och beror på 
konfiguration på din dator . Vänligen vänta tålmodigt

Obs!  • Du kan ställa musen på knappen “En-klick-installationen” för att kolla popup 
information och bekräfta om den aktuella skrivaren är den du behöver installera 
genom IP address innan du klickar på knappen.
• Du kan kontrollera skrivarens IP adress genom sidan “Nätverkskonfiguration”
(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om hur man skriver ut).
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• Om din programvara har sökt flera skrivare klickar du på knappen “En-klick-installationen”
och skrivarlistans gränssnitt kommer att dyka upp. Välj den skrivare du behöver enligt din IP-
adress eller värd-ID för skrivaren.
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Obs!  •  Om skrivaren du behöver inte visas i listan, vänligen klicka på “Refresh” 
knappen för att söka igen. Om den inte hittas, vänligen kontrollera om 
skrivare och dator är är i samma nätverk (Vänligen se Kapitel 5.3 om hur man 
kontrollerar). 
•När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad
med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om 
du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera 
alternativet “Installera skrivaren i listan med värd ID”.

7. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva ut
testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.1.3. Metod tre: Anslut skrivaren via trådlöst nätverk 

Var god kontrollera om skrivaren är ansluten med trådlöst nätverk när skrivarens drivrutin 
installeras.Om den inte är ansluten, vänligen installera med hänvisning till Kapitel 3.1.1.2.1 
Om den är ansluten, vänligen installera med hänvisning till Kapitel 3.1.1.3.2 

Obs! • Du kan skriva ut sidan Nätverkskonfiguration" för att bekräfta skrivarens 
nätverksanslutnings-status för att se om skrivaren är ansluten till nätverk 
(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om hur man skriver ut).

3.1.1.3.1. Skrivaren är inte ansluten till trådlöst nätverk 

3.1.1.3.1.1. Konfigurera trådlöst nätverk via USB-kabel och installera skrivare.

Eftersom några datorer inte har trådlös nätverksfunktion, är denna sektion uppdelad i “Anslut 
dator till router via Wi-Fi” och “Anslut dator till router via trådbunden anslutning” för att 
introducera installationsprocessen.

I. Anslut dator till router via Wi-Fi
1. Datorn är redan ansluten till router via Wi-Fi.

2. Anslut skrivaren till dator via USB-kabel, sätt därefter på skrivaren.

3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.

• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.

• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.

Obs!  • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på 
systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW 
driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.
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Obs! • Du kan ställa musen på knappen “En-klick-installationen” för att kolla popup 
information och bekräfta om den aktuella skrivaren är den du behöver installera 
genom IP address innan du klickar på knappen.
• Du kan kontrollera skrivarens IP adress genom sidan “Nätverkskonfiguration”

(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om hur man skriver ut).

4. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

5. Klicka på knappen “En-klick-installationen” i Metod III för att installera drivrutinsprogram.

• Klicka på knappen “En-klick-installationen” om din programvara har hittat endast en
skrivare, och kör installationsprocessen för att slutföra automatisk nätverkskonfiguration och
drivrutinsinstallation.
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• Om din programvara har hittat flera skrivare, klicka på knappen “En-klick-installationen”
så dyker skrivarlistan upp. Var god välj “Konfigurera och installera Wi-Fi via USB” och välj
USB skrivare, klicka på Bekräfta knappen och starta installationsprocessen för att slutföra 
automatisk nätverkskonfiguration och drivrutin-installation

Obs!  • När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad 
med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om 
du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera 
alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".

6. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva ut
testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.
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II. Anslut dator till router via kabel

1.Anslut dator till router via kabel.

2. Anslut skrivaren till dator via USB-kabel, sätt därefter på skrivaren.

3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.

• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.

• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.

Obs!  •Du kan ställa musen på knappen “En-klick-installationen” för att kolla popup 
information och bekräfta om den aktuella skrivaren är den du behöver installera 
genom IP address innan du klickar på knappen.
• Du kan kontrollera skrivarens IP adress genom sidan “Nätverkskonfiguration”

(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om hur man skriver ut).

Obs!  • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på 
systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW 
driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

4. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

5. Klicka på knappen “En-klick-installationen” i Metod III för att installera drivrutinsprogram.
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• klicka på knappen “En-klick-installationen” om din programvara enbart har hittat en skrivare.
När du öppnar ett gränssnitt för trådlöst nätverkskonfiguration anger du SSID och lösenord
som du behöver, klicka sedan på knappen “Bekräfta” för att starta installationsprocessen. 
Denna process kan ta lite tid, och längden beror på konfigurationen hos din dato , var god 
vänta tålmodigt.
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• Om din programvara har hittat mer än en skrivare, dyker de upp i skrivarlistans gränssnitt.
Du behöver konfigurera den aktuella skrivaren vilken är ansluten via USB-kabel till trådlöst
nätverk och installera drivrutinen. Vänligen välj skrivarlistans gränssnitt “Konfigurera och
installera Wi-Fi via USB” och kontrollera USB skrivaralternativ. Det kommer att dyka upp ett 
konfigurations-gränssnitt för trådlöst nätverk efter att du har klickat på knappen “Bekräfta”
för att starta installationsprocessen. Denna process kan ta lite tid, och längden beror på 
konfigurationen hos din dato , var god vänta tålmodigt.
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Obs! • När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad 
med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om 
du behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera 
alternativet "Installera skrivaren i listan med värd ID".

6. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva ut 
testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.1.3.1.2.Anslut dator till skrivare via Wi-Fi hotspot och installera drivrutinen

Anslut datorn till skrivare via Wi-Fi hotspot som gäller för trådlöst nätverk utan infrastruktur-
läge. Men den behöver scenario för tillfällig användning av skrivare via trådlöst nätverk. 
Du kan ansluta datorn som är utrustad med trådlös funktion till skrivare för att realisera 
utskriftsfunktion.

1. Slå på strömmen till skrivarens dator. 

2. Anslut datorn till skrivarens Wi-Fi-hot-point nätverk (Se Kapitel 5.2.2 om hur du 
konfigurerar).

3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.

• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på 
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på 
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.

• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet 
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.

Obs! •  Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på 
systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW 
driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.
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4. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

5. Klicka på knappen” En-klick-installationen” nedanför Metod Tre och starta 
installationsprocessen. Denna process kan ta lite tid, och längden beror på konfigurationen
hos din dator, var god vänta tålmodigt.

6. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva ut 
testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.1.3.2. Skrivaren är redan ansluten till trådlöst nätverk

1. Skrivaren är redan ansluten till trådlöst nätverk, du kan skriva ut sidan 
“Nätverkskonfiguration” för att kontrollera. Hänvisning till Kapitel 8.1.1.3 för att se hur man 
skriver ut).

2. Anslut dator till skrivarnätverk.

3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.
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• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på 
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på 
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.

• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet 
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.

Obs! • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på 
systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW 
driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

4. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

5. Klicka på knappen “En-klick-installationen” i Metod III för att installera drivrutinsprogram.

Obs! • Du kan ställa musen på knappen “En-klick-installationen” för att kolla popup 
information och bekräfta om den aktuella skrivaren är den du behöver installera 
genom IP address innan du klickar på knappen 

•  Du kan kontrollera skrivarens IP adress genom sidan “Nätverkskonfiguration” 
(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om hur man skriver ut).

•  Klicka på knappen “En-klick-installationen” för att starta installationsprocessen om din 
programvara endast har hittat en skrivare. Processen kan ta lite tid, och och beror på 
konfiguration på din dator . Vänligen vänta tålmodigt
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•  Om din programvara har hittat flera skrivare, dyker de upp i skrivarlistans gränssnitt.
Vänligen välj den skrivare du behöver enligt din skrivares trådbundna nätverk IP adress eller 
värd ID.

3-15



Obs!  •  Om skrivaren du behöver inte visas i listan, vänligen klicka på “Refresh” 
knappen för att söka igen. Om den inte hittas, vänligen kontrollera om 
skrivare och dator är är i samma nätverk (Vänligen se Kapitel 5.3 om hur man 
kontrollerar). 

  •  När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad 
med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du 
behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet 
“Installera skrivaren i listan med värd ID”.

6. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva ut 
testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2. Manuell installation
• Innan du installerar drivrutinen ska du känna till skrivartyp. Skriv ut meddelandesidan och 
kontrollera produktnamnet för att ta reda på typ a skrivare(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om hur 
man skriver ut)..

3.1.2.1.Installation med USB-anslutning

1. Anslut skrivaren till dator via USB-kabel, sätt därefter på skrivaren.

2. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.

• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på 
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på 
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.

• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet 
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.

Obs! • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på 
systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta “DVD RW 
driver”, dubbelklicka sedan på “DVD RW driver” för att köra installationen.

3. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

4. Klicka på “manuell installation” längst ner på drivrutinsinstallationens gränssnitt, och ange 
manuell installation.

5. Vänligen välj installationsspråk och skrivarmodell.

6. Välj “Impressora USB” och klicka på “Installera”.
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7. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid.
Längden beror på konfigurationen hos din dato , var god vänta tålmodigt.

8. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva ut
testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt

3.1.2.2.Installation med trådbundet nätverk

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.

2. Anslut datorn till det trådbundna nätverket.

3. Anslut nätverkskabeln till skrivarens internetport och se till att skrivaren ansluts till datorns
nätverk (Se Kapitel 4 för hur du konfigurerar internet).

4. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.

• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.

• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.

5. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

6. Klicka på “manuell installation” längst ner på drivrutinsinstallationens gränssnitt, och ange
manuell installation.

Obs!  • 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. Vänligen välj installationsspråk och skrivarmodell.

8. Välj “Impressora já conectada à rede” och klicka på “Installera”.

9. Installationsprogrammet söker automatiskt upp skrivaren och sökprocessen kan ta lite tid.

10. Efter att ha avslutat sökningen, välj skrivaren som krävs för att vara ansluten till och klicka
på “Nästa’’.

Obs!  • Om det inte finns någon skrivare som du behöver ansluta i den undersökta 
skrivarlistan, klickar du på Uppdatera för att söka igen. 
• När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad med
host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du behöver 
installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet "Installera 
skrivaren i listan med värd ID".
• Om IP-adressen och värdnamnet läggs till manuellt ska du känna till IP-adressen
eller värdnamnet på den skrivare som ska anslutas. Om det inte är klart, skriv ut 
”Konfigurationssida för Internet" och "Värdnamn”(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om hur 
man skriver ut).
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11. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite
tid. Längden beror på konfigurationen hos din dato , var god vänta tålmodigt.

12. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva
ut testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2.3.Installation med trådlöst nätverk

Typ av trådlös nätverksanslutning klassificeras i infrastrukturl ge och Wi-Fi-hot-point-läge (för 
detaljer, se Kapitel 5).

3.1.2.3.1.Installation av infrastrukturläge 

1. Anslut datorn till åtkomstpunkten (trådlös router).

2. Anslut skrivaren och datorn med USB-anslutningskabel och slå på strömmen.

3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM:

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.

• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.

• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.

Obs!  • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på 
systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW 
driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

4. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

5. Klicka på “manuell installation” längst ner på drivrutinsinstallationens gränssnitt, och ange
manuell installation.

6. Vänligen välj installationsspråk och skrivarmodell.

7. Välj “Impressora conectada à nova rede” och klicka på “Installera”.
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8. Välj “Ja, jag kommer att konfigurera skrivarens trådlösa nätverk” i det trådlösa
konfigurationsfönstret, följ instruktionerna och konfigurera skrivaren till det trådlösa nätverke
(Se Kapitel 5.1.1 om hur du konfigurerar)

9. Installationsprogrammet söker automatiskt upp skrivaren efter att trådlöst nätverk har
konfigurerats framgångsrikt. Sökprocessen kan ta lite tid

10. Välj skrivare som behöver anslutas och klicka på “Nästa”.
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Obs!  • Om det inte finns någon skrivare som du behöver ansluta i den undersökta 
skrivarlistan, klickar du på Uppdatera för att söka igen. 
• När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad
med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du 
behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet 
"Installera skrivaren i listan med värd ID".
• Om IP-adressen och värdnamnet läggs till manuellt ska du känna till IP-adressen
eller värdnamnet på den skrivare som ska anslutas. Om det inte är klart, skriv ut 
”Konfigurationssida för Internet" och "Värdnamn”(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om 
hur man skriver ut).

11. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid.
Längden beror på konfigurationen hos din dato , var god vänta tålmodigt.

12. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva ut
testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.2.3.2.Installation med Wi-Fi-hot-point-läge 

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.

2. Anslut datorn till skrivarens Wi-Fi-hot-point nätverk (Se Kapitel 5.2.2 om hur du
konfigurerar).

3. Placera medföljande installations-CD i din dators CD-ROM::

• Windows XP system: kör installationen automatiskt.

• Windows 7 / Vista / Server 2008-systemet: Pop up “Autoplay” -gränssnittet, klicka på
“Autorun.exe” för att köra installationsproceduren.

• Windows 8 system: När fönstret “DVD RW driver” dyker upp i översta högra hörnet på
dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för att 
köra installationen.

• Windows 10 system: När fönstret “DVD RW driver” fönster dyker upp i översta högra hörnet
på dator-skrivbordet klicka var som helst i pop-up fönstret, klicka sedan på “Autorun.exe” för 
att köra installationen.
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Obs! • Några datorer kanske inte kan köra auto play CD beroende på 
systemkonfiguration. Var god dubbelklicka på Dator-ikonen och hitta "DVD RW 
driver", dubbelklicka sedan på "DVD RW driver" för att köra installationen.

4. Klicka på knappen “Jag godkänner” längst ner i högra hörnet efter att ha läst licens-
överenskommelsen och ange gränssnittet för drivrutinsinstallation.

5. Klicka på “manuell installation” längst ner på drivrutinsinstallationens gränssnitt, och ange
manuell installation.

6. Vänligen välj installationsspråk och skrivarmodell.

7. Välj “Impressora conectada à nova rede” och klicka på “Installera”.

8. Välj ”Nej, skrivaren har anslutit till det trådlösa nätverket” i det trådlösa
konfigurationsfönstret, och klicka på “Nästa steg”.
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9. Installationsprogrammet söker automatiskt upp skrivaren efter att trådlöst nätverk har
konfigurerats framgångsrikt. Sökprocessen kan ta lite tid

10. Välj skrivare som behöver anslutas och klicka på “Nästa”.

Obs!  •  Om det inte finns någon skrivare som du behöver ansluta i den undersökta 
skrivarlistan, klickar du på Uppdatera för att söka igen. 
• När skrivarens IP address ändras under skrivardrivrutinen som är installerad
med host ID, kan du också direkt skriva ut utan att installera om skrivaren. Om du 
behöver installera skrivarens drivrutin med värd ID, vänligen kontrollera alternativet 
"Installera skrivaren i listan med värd ID".
•Om IP-adressen och värdnamnet läggs till manuellt ska du känna till IP-adressen
eller värdnamnet på den skrivare som ska anslutas. Om det inte är klart, skriv ut 
”Konfigurationssida för Internet" och "Värdnamn”(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om 
hur man skriver ut).

11. Programvaran installerar drivrutinen automatiskt och installationsprocessen kan ta lite tid.
Längden beror på konfigurationen hos din dato , var god vänta tålmodigt.

12. Efter installationen, klicka på knappen “Skriv ut testsida”. Om din skrivare lyckas skriva ut
testsidan, betyder det att du har installerat drivrutinen korrekt.

3.1.3. Metod för drivrutinsinstallation
Windows 7 används som ett exempel för följande operationer, det kan finnas skillnader i din
datorskärminformation på grund av olika operativsystem. 

1. Klicka på ”Start Meny” och sedan på “Alla program”.

2. Klicka på ”Pantum”, och klicka sedan på “Pantum XXX-serien”.

“XXX” i Pantum XXX-serien står för produkttyp. 

3. Klicka på “Avinstallera”, och ta bort skrivaren enligt anvisningarna i avinstallationfönstret.

4. Starta om datorn efter avslutad avinstallation.
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3.2.Mac systemdrivrutin installation
• Installation av drivrutin i Mac-system är uppdelat i drivrutinsinstallation och tillägg av
skrivare.

• När du installerar drivrutinen med hjälp av trådbundet eller trådlöst nätverk ska du
känna till Bonjour-namnet på skrivaren, skriv ut och kontrollera “Konfigurationssida för
Internet”(Vänligen se Kapitel 8.1.1.3 om hur man skriver ut).

3.2.1.Installation av drivrutin
Mac 10.11 används som ett exempel för följande operationer, det kan finnas skillnader i din
datorskärminformation på grund av olika operativsystem. 

1. Slå på strömmen till skrivarens dator.

2. Sätt i den medföljande installations-CD:n i CD-enheten på datorn, dubbelklicka på “Pantum
XXX-serien” installationspaket. (“XXX” i Pantum XXX-serien står för produkttyp). 

3. Klicka på ” Fortsätt”.

4. Läs licensavtalet och klicka sedan på “Fortsätt”.
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5. Klicka på ”Godkänner” i popup-fönstret och acceptera Licensavtalet.

6. Klicka på ”Installation”.

7. Ange datorns lösenord och klicka på ”Installera programvara”.

8. Klicka på ”Fortsätt installationen” i popup-fönstret.

9. Systemet slutför automatiskt drivrutininstallationen.

• Om USB-kabel används för att ansluta datorn och Wi-Fi-dator, kommer följande
konfigurationsfönster för trådlöst nätverk att dyka upp under drivrutininstallationen

Obs!  • Klicka på "Ja", det trådlösa nätverket på skrivaren kan konfigureras av 
konfigurationsverktygen för trådlösa nätverk (Se Kapitel 5.1.1om hur du 
konfigurerar). Efter avslutad konfiguration tar du bort USB-kabel och lägger till 
skrivaren med nätverk som är anslutet i popup-gränssnittet "Lägg till skrivaren". (Se 
Kapitel 3.3 om hur du lägger till skrivare). 
• Klicka på "Nej", skrivaren med USB-anslutning kan läggas till i gränssnittet "Lägg
till skrivare" (Se Kapitel 3.3 om hur du lägger till skrivare). 

Om datorn och icke-Wi-Fi-dator är anslutna via USB-anslutningskabel kommer gränssnittet 
för “Lägg till skrivare” att dyka upp under drivrutininstallationen och skrivaren kan läggas till 
på denna plats, se Kapitel 3.3 om hur du lägger till skrivare.
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3.3. Lägg till skrivare i Mac-system 

3.3.1. Lägg till skrivaren via USB
1. Anslut skrivaren och datorn med USB-anslutningskabel och slå på strömmen.

2. Ange datorns “Systeminställningar” för “Skrivare och skanner”.

3. Klicka på knappen      och välj “Lägg till skrivare och skanner” .

4. Välj skrivare och välj sedan motsvarande skrivartyp i popup-menyn “Använd”.

5. Klicka på “Lägg till”.

3.3.2. Lägg till skrivaren via trådbunden anslutning
1. Slå på strömmen till skrivarens dator.

2. Anslut datorn till det trådbundna nätverket.

3. Anslut nätverkskabeln till skrivarens internetport och se till att skrivaren ansluts till datorns
nätverk (Se Kapitel 4 för hur du konfigurerar internet).

4. Ange datorns “Systeminställningar” för “Skrivare och skanner”.

5. Klicka på knappen  och välj “Lägg till skrivare och skanner” .

6. Välj skrivare och välj sedan motsvarande skrivartyp i popup-menyn “Använd”.

7. Klicka på “Lägg till”.

3.3.3. Lägg till skrivaren via trådlös anslutning
1. Slå på strömmen till skrivarens dator.

2. Se till att den trådlösa nätverksanslutningen är etablerad mellan datorn och skrivaren.

Obs!  •  Om det är infrastrukturläge, anslut den trådlösa nätverksskrivaren till 
åtkomstpunkten (trådlös router); Se Kapitel 5.1 om hur du ansluter. 
• Om det är Wi-Fi hot-point-läge, ansluter du den trådlösa klienten direkt till den
trådlösa nätverksskrivaren. Se Kapitel 5.2 för hur du ansluter. 

3. Ange datorns “Systeminställningar” för “Skrivare och skanner”.

4. Klicka på knappen  och välj “Lägg till skrivare och skanner” .

5. Välj skrivare och välj sedan motsvarande skrivartyp i popup-menyn “Använd”.

6. Klicka på “Lägg till”.
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4. Inställningar för trådnätverk (skrivarmodeller för
trådnätverk)

Du kan eventuellt behöva ange en del nätverksparametrar för skrivaren. Parametrarna kan 
anges i den inbyggda webbservern.

4.1. Inställning av IP-adress

1. Anslut skrivaren till nätverket med en nätverkskabel och gå igenom förberedelserna för
start.

2. Skrivaren får automatiskt en IP-adress som tilldelas av servern. Den automatiskt tilldelade
IP-adressen kan användas efter några minuter.

| Manuell inställning

Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält för att öppna den inbyggda webbservern.

1. Klicka på Inställningar i navigeringsfältet för att öppna rutan Inställningar.

2. Välj Nätverksinställningar – IPV4-inställningar.

3. Ange läge för tilldelning av IP-adress (manuellt), IP-adress och delnätsmask. Övriga
inställningar är valfria.

4. Klicka på Verkställ för att spara inställningarna.

Obs! • Om DHCP-funktionen inte kan hämta en IP-adress automatiskt används 
standard-IP-adressen 169.254.xx.xx.
• Beroende på DHCP-egenskaperna kan den IP-adress som skrivaren tilldelas
automatiskt av nätverket variera om skrivaren inte har använts under en 
längre tid, eller om nätverkets accesspunkter ändras, vilket kan medföra att 
skrivaranslutningen inte lyckas. Det rekommenderas att den IP-adress som tilldelas 
automatiskt av nätverket är knuten till skrivarens Mac-adress när DHCP-funktionen 
aktiveras.

Obs! • Du kan använda den inbyggda webbservern för att ändra läget för tilldelning av 
IP-adress till Automatiskt eller Manuell.

Skrivarens IP-adress kan genereras automatiskt med DHCP-funktionen eller ställas in manuellt.

| Automatisk inställning
Den automatiska DHCP-inställningen är aktiverad som standard på skrivaren.
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4.2. Installation av skrivaren i nätverket
För den här inställningen ansluts skrivaren direkt till nätverket. Den kan konfigureras så att 
alla datorer i nätverket kan skriva ut direkt till skrivaren.
1. Anslut först nätverkskabeln till skrivarens nätverksport för att upprätta en direkt anslutning
till nätverket innan skrivaren startas.

2. Starta skrivaren och vänta tills statusindikatorn på kontrollpanelen visar statusen Klar enligt
figuren nedan.

3. Sätt i skrivarens CD i datorn. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt bläddrar
du till filen "setup.exe" på CD-skivan och dubbelklickar på den för att köra filen.

4. Följ anvisningarna i programmet.

5. Fortsätt för att slutföra installationen.

Obs! • När installationsprogrammet ber dig välja en skrivare kan du välja ett lämpligt 
skrivarnamn från listan över identifierade skrivare
• Om skrivarens namn inte finns i listan över identifierade skrivare klickar du på
Uppdatera och gör om sökningen efter skrivare i nätverket.
• Om du vet IP-adressen för den anslutna skrivaren kan du välja "Ange en IP-
adress för installation" och ange skrivarens IP-adress för installationen.
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4.3. Inställningar för nätverksprodukter

4.3.1. Visa eller ändra nätverksinställningar
Du kan använda den inbyggda webbservern för att visa eller ändra IP-inställningarna.

1. Håll knappen "Avbryt/Fortsätt" på kontrollpanelen intryckt för att skriva ut testsidan och se
skrivarens IP-adress. Testsidan skrivs ut när du håller inne knappen på kontrollpanelen (enligt 
figuren nedan) när skrivaren är i vänteläge.

2. Ange IP-adressen i webbläsarens adressfält för att öppna den inbyggda webbservern.

3. Klicka på fliken Inställningar för att hämta nätverksinformationen. Ändra inställningarna vid
behov.

4.3.2. Inställning eller ändring av webbläsarens lösenord
Använd den inbyggda webbservern för att ange ett nätverkslösenord eller för att ändra ett 
befintligt lösenord.

1. Logga in för att öppna den inbyggda webbservern.

2. Klicka på fliken Administratörsinställningar.

3. Ange det nya lösenordet i fälten Lösenord och Bekräfta lösenord.

4. Klicka på knappen Verkställ längst ned i fönstret för att spara inställningar.

4.3.3. Återställning till fabriksinställningarna
Om du vill återställa alla parameterinställningar för skrivaren kan du återgå till 
fabriksinställningarna genom att hålla inne knappen "Avbryt/Fortsätt" när skrivaren är 
avstängd. Slå på den och håll inne i 10 sekunder tills skrivaren anger status Klar för att 
avsluta återställningen.

Obs! • Användarnamn och lösenord är som standard "admin" respektive "000000".
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5.Konfiguration av trådlöst nätverk (lämplig för Wi-Fi-
datorer)

Beroende på typ, finns det skrivartyp med Wi-Fi-utskriftsfunktion; De trådlösa typerna 
för nätverksanslutningar för infrastrukturanslutning och Soft-AP stöds. Vanligtvis kan det 
bara finnas en anslutning mellan datorn och skrivaren. Om du har något problem under 
den trådlösa nätverksinställningen hänvisas du till vanliga problem i Kapitel 5.3-Trådlös 
nätverksinställning.

5.1.Infrastrukturläge
Du kan ansluta datorn till skrivaren med hjälp av åtkomstpunkten (trådlös router) som 
medium. Anslutning av åtkomstpunkten (trådlös router) kan klassificeras till trådlös nätverk  
konfiguration och Wi-Fi Protected Setup (WPS)-konfiguratio

Viktigt! Innan du installerar det trådlösa nätverket måste du veta nätverksnamnet 
(SSID) och lösenordet för din åtkomstpunkt (trådlös router), de kommer att användas 
under konfigurationen av det trådlösa nätverket. Om de inte kan bekräftas, kontakt  
nätverksansvarig eller tillverkaren av åtkomstpunkten (trådlös router).

5.1.1.Konfigurationsverktyg för trådlöst nätverk
Om din dator har installerat drivrutinen och är ansluten till det trådlösa nätverket, men 
det trådlösa nätverket ändras kan om konfigurationen utföras via det trådlösa nätverket  
konfigurationsverktyg

5.1.1.1.Tidigare förberedelse 

1. Åtkomstpunkt (trådlös router).

2. Dator som redan har anslutit till nätverket.

3. Skrivare med trådlös nätverksfunktion.

Infrastrukturläge: Anslut till den trådlösa 
utrustningen via routern
1. Åtkomstpunkt (trådlös router).
2. Trådlös nätverksskrivare.
3. Datorn ansluter till åtkomstpunkten via
trådlöst nätverk.
4. Datorn ansluter till åtkomstpunkten via
nätverkskabel.

Soft-AP
Den trådlösa datorn är direkt ansluten till den 
trådlösa enheten.
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5.1.1.2.Konfigurationsmetod med konfigurationsverktyg för trådlöst nätverk 

1. Ta fram konfigurationsverktyget för trådlöst nätverk i datorn

1) Windows-system: klicka på “Start”-menyn-”Alla program”-”Pantum”-”Produktnamn”-
”Konfigurationsverktyg för trådlöst nätverk”

2) Mac-system: klicka på “Finder”-menyraden “Go”-”Applikation Program”-”Pantum” -
”Tillbehör”-”Trådlöst nätverkskonfigurationsverktyg”

2. Anslut konfigurationen med hjälp av USB-kabel

Välj “Ja, jag har USB-kabel som ska användas för installation” i följande gränssnitt. Och 
klicka på “Nästa steg”.

2.1 Datorn har anslutit till det trådlösa nätverket.

1) Konfigurationsverktyget för trådlöst nätverk väljer som stan ard det trådlösa nätverket som
är anslutet till datorn; och konfigurationen kan slutföras enligt anvisningarna i gränssnittet
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2) Om annat trådlöst nätverk behöver anslutas, markera “Nej” för att konfigurera andr
trådlösa nätverk; och slutför konfigurationen enligt anvisningarna i gränssnittet

Obs! • Nätverksnamnet (SSID) som du väljer ska bekräftas av nätverksnamnet (SSID) 
för åtkomstpunkten (trådlös router) som är ansluten till datorn.

Obs! • För närvarande finns tre säkerhetslägen som stöds av skrivaren: Nej, WEP och 
WPA/WPA2.
1) Nej: inget kryptering används.
2) WEP: Genom att använda WEP (trådlös ekvivalent kryptering), skicka och ta
emot data med säkerhetsnyckel. WEP-säkerhetsnyckel är lämplig för 64 och 128 
digitala krypteringsnätverk, och siffror och bokstäver kan inkluderas samtidigt.  
3) WPA/WPA2: Är en delad säkerhetsnyckel för Wi-Fi-skyddad åtkomst; Den
ansluter den trådlösa utrustningen till åtkomstpunkten med hjälp av TKIP eller 
AES-kryptering (WPS-Personlig). Användarlängden för WPA/WPA2 är delad 
säkerhetsnyckel med mellan 8 och 63 tecken.  
• “Visa lösenord” är som standard inte markerat, det ska inte markeras; om det
markeras visas lösenordet.
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2.2 Datorn har inte anslutit till det trådlösa nätverket.

Ange nätverksnamnet SSID (SSID, skiftlägeskänsligt) för åtkomstpunkten (trådlös router) 
och lösenordet i följande gränssnitt; och slutför konfigurationen enligt anvisningarna fö  
gränssnittet.

Obs! • Om du inte känner till nätverksnamnet (SSID) för åtkomstpunkten (trådlös 
router) klickar du på “Skriv ut informationssidan för det trådlösa nätverket” för att 
kontrollera det nödvändiga nätverksnamnet (SSID) för åtkomstpunkten (trådlös 
router).  
• Efter att du har slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket, om d
inte kan använda skrivaren normalt, ska du återinstallera drivrutinen. 

3. Använd WPS-anslutning.

Välj “Nej, jag har ingen USB-kabel” i följande gränssnitt. Och klicka på “Nästa steg”.
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2) Om skrivarens anslutning lyckades kan bedömas av tillståndet på skrivarens Wi-
Fi-indikatorlampa. Om konfigurationen misslyckas klickar du på “Senaste steg” fö
att omkonfigurera; Om konfigurationen lyckats, klicka på “Komplett” för att slutfö
konfigurationen

1) Använd WPS att genomföra följande steg för att aktivera trådlöst nätverk i din skrivare. (för
den specifika WPS-konfigurationen, se Kapitel 5.1.2)

Obs! • Efter att du har slutfört konfigurationen av det trådlösa nätverket, om du 
inte kan använda skrivaren normalt, ska du återinstallera drivrutinen. 
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5.1.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS)-konfiguration
Om Wi-Fi Protected Setup (WPS) stöds av åtkomstpunkten (trådlös router) kan skrivaren 
anslutas till det trådlösa nätverket genom att klicka på Wi-Fi-knappen på skrivarens 
kontrollpanel och WPS-knappen på åtkomst punkten (trådlös router).

5.1.2.1.Tidigare förberedelse

1. Wi-Fi Protected Setup (WPS) som stöds av åtkomstpunkten (trådlös router).

2. Skrivare med trådlös nätverksfunktion.

5.1.2.2.Konfigurationsmetod för Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Slå på strömmen till skrivaren och åtkomstpunkten (trådlös router).

2. Se till att skrivaren är i färdigt skick.

Obs! • Om skrivaren går in i viloläge trycker du på valfri knapp på skrivarens 
kontrollpanel, så att skrivaren kan aktiveras.

3. Tryck på “Wi-Fi-knappen” på skrivarens kontrollpanel i mer än 2 sekunder tills det blå ljuset
på Wi-Fi-lampan blinkar och släpp sedan knappen.

4. Inom 2 minuter, tryck på “WPS-knappen” på åtkomstpunkten (trådlös router) och släpp
sedan knappen.

5. Det trådlösa nätverket utförs för åtkomstpunkt (trådlös router) och skrivare, blått ljus på Wi-
Fi-lampan på skrivaren blinkar. Efter en lyckad anslutning kommer det blå ljuset på Wi-Fi-
lampan på skrivaren att vara på hela tiden.

Om anslutningen inte är etablerad i mer än 2 minuter, kommer skrivaren att återgå till färdigt 
skick, och Wi-Fi-lampan släcks och Wi-Fi Protected Setup (WPS)-anslutning misslyckas. Om 
återanslutning krävs, upprepa det tredje och fjärde steget.

Obs! • Efter lyckad anslutning av Wi-Fi Protected Setup (WPS), om du vill skriva ut 
via det trådlösa nätverket, installerar du drivrutinen. 

5.1.3.Så här stänger du det anslutna Wi-Fi-nätverket
Avsluta den trådlösa nätverksanslutningen för infrastrukturläge enligt ovanstående steg, och 
Wi-Fi-lampan på den anslutna kontrollpanelen kommer att vara på hela tiden; Tryck på den 
här knappen i mer än 2 sekunder för att koppla bort Wi-Fi (Wi-Fi-lampan släcks).

5.2.Wi-Fi hot-point-läge
Du kan inte använda åtkomstpunkten (trådlös router) för att ansluta datorn med trådlös 
nätverksfunktion till den trådlösa nätverksskrivaren.
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5.2.1.Tidigare förberedelse
1. Skrivaren med funktionen Wi-Fi-hot-point.

2. Datorer med trådlös anslutning.

5.2.2.Wi-Fi-Hot anslutning
Aktivera Wi-Fi-Hot på skrivaren innan du ansluter skrivarens Hot. För detta ändamål, logga in 
på den lagrade webbservern, klicka på ”Inställningar”-”Trådlös inställning”-”Trådlös Hot” för 
att ange grundläggande status för Hot som ”Aktiverad”.

5.3.Vanligt problem med trådlös nätverksinställning
1. Skrivaren hittades inte

• Om strömmen till datorn, åtkomstpunkt (trådlös router) eller skrivare är påslagen.

• Om USB-kabel är ansluten mellan dator och skrivare.

• Om den trådlösa nätverksanslutningen stöds av skrivaren.

2. Nätverksnamnet (SSID) kan inte hittas när nätverket är anslutet.

• Kontrollera om strömbrytaren på åtkomstpunkten (trådlös router) är på.

• Om skrivaren inte kan hitta nätverksnamnet (SSID) för åtkomstpunkten (trådlös router) som
behöver anslutas, kontrollera nätverksnamnet (SSID) och försök att ansluta igen.

• När konfigurationen av åtkomstpunkten (trådlös router) ändras måste du återställ
skrivarens trådlösa nätverk.

3. Anslutning misslyckas

• Kontrollera om säkerhetsläge och lösenordet för åtkomstpunkten (trådlös router) och
skrivaren är korrekta.

• Kontrollera skrivarens omgivande trådlösa mottagning. Om det är långt ifrån skrivaren eller
om det finns hinder i vägen kan mottagningen av signalen påverkas

• Stäng av strömmen för åtkomstpunkten (trådlös router) och skrivaren och konfigurera o
efter omstart.

4. Om det uppstår ett problem när du använder skrivaren i nätverket, kontrollera
följande aspekter:

• Kontrollera om kommunikationen är blockerad av brandväggen. Om datorn och skrivaren
är anslutna till samma nätverk, men de inte kan sökas, kanske kommunikationen blockeras 
av brandväggen. Se användarhandboken för brandväggen, stäng brandväggen och försök 
sedan söka efter skrivaren igen.

• Kontrollera om skrivarens IP-adress är korrekt. Du kan skriva ut sidan med nätverkskonfig
rationsinformation för att kontrollera IP-adressen.

5.2.3.Konfigurering med Soft-AP
När Wi-Fi Hotspot är aktivt kan terminalanvändare (Station) hitta och ansluta skrivarens Wi-Fi 
Hotspot genom att söka efter den. Surfpunkten aktiveras som standard och standardlösenordet 
är "12345678". Specifikt SSID och lösenord för skrivaren finns i rapporten från 
utskriftsinformationssidan.



• Vänligen referera till följande steg för att kontrollera om skrivaren och dator är i samma

nätverk:

1) Välj "Command prompt" som visas nedan.

a. Windows 8/10 system：Välj knappen "Sök" i Startmenyn och för in "Command prompt" i

sökfältet, tryck sedan på knappen "Enter”på tangentbordet.

b. Windows 7/Vista/XP system：klicka på "Start" menu-"All

procedures"-"Attachment"-"Command prompt ".

2) För in ping och din skrivares IP adress i popup fönstret och tryck på knappen "Enter".

Som exempel ping XXX.XXX.XXX.XXX(“XXX.XXX.XXX.XXX” är skrivarens IP adress)

3) Om RTT visas i fönstret, betyder det att din skrivare och dator är i samma nätverk.Om RTT

inte visas i fönstret, var god ta del av Kapitel 5 för att om-konfigurera skrivarens trådlösa 

nätverk.

Obs! • För information om åtkomstpunkten (trådlös router), se användarhandboken eller 
kontakta tillverkaren.
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6. Pantum Mobile Print
6.1. Vad är Pantum Mobile Print?
Pantum Mobile Print är en gratisapplikation som kan användas för direkt utskrift av bilder,
dokument och webbsidor från mobiltelefonen. Mobil utskrift av Pantum är tillämpad för Android
4.0-8.0 mobila operativsystem med en upplösning på 480*800dpi eller högre och 3,5-tums skärm.
Den ansluter din mobiltelefon till skrivaren via Wi-Fi-accesspunkter. Det enda du behöver göra är
att installera Pantum Mobile Print-applikationen för att konfigurera nätverksinställningarna. Sedan
hittar den automatiskt kompatibla skrivare för utskrift – mycket bekvämt och effektivt.

6.2. Ladda ned Pantum Mobile Print
Gå till Pantums officiella webbsida www.pantum.com för att ladda ned Pantum Mobile Print.

6.3. Mobilsystem som stödjer Pantum Mobile Print 
Android OS 4.4-8.0 tillämpas.

6.4. Hur du använder mobiltelefonen för mobil utskrift

6.4.1. För Android-enheter 

6.4.1.1. Tidigare förberedelse

2. Klicka på “PANTUM” ikonen på huvudskärmen på en Android enhet och följande interface
kommer att dyka upp.

1. Slå på skrivaren.

1. En skrivare som har trådlös nätverksfunktion.

2. Android mobilenhet.

6.4.1.2. Utförande streg

http://www.pantum.com
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3. Klicka på "Add a printer", välj sedan sättet du är van vid för att lägga till skrivaren.

4. Välj funktionen du behöver och ställ in den för att möta dina funktionsbehov .

Obs! • Om utskriften misslyckas, var god kontrollera om din Android mobilenhet har 
tillgång till det trådlösa nätverk som din skrivare är ansluten till.
• Om Android enheten inte kan upptäcka någon skrivare vänlogen kontrollera om 
om strömmen på skrivaren är påsatt och om skrivaren är på. 

• För mer detaljer, var god ta del av den användarguide för mobiutskrift som är
bifogad.

www.pantum.com
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7. Skriva ut

7.1. Utskriftsfunktion
Utskriftsfunktionen kan nås via inställningarna av olika parametrar i skrivarinställningarna, där 
bl.a. följande funktioner finns:

Funktion Illustration

Manuell duplex 1 2 1
Sortering 321321
Omvänd utskrift 112233
N/sida 1 2 2

1

Posterutskrift
(endast för 
Windows) A
Zoomutskrift 1
Anpassad storlek 1
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Obs!	 •	Du	kan	välja	2	×	2	Posterutskrift	i	N/sida	för	att	få	posterutskrift.
• Öppna	skrivarinställningarna	och	klicka	på	Hjälpknappen	för	att	få	förklaringar	av
funktionerna.	Information	om	hur	du	öppnar	hjälpdokumentet	finns	i	kapitel	7.2.

7.2. Öppna hjälpdokument
Öppna	skrivarinställningarna	och	klicka	på	Hjälpknappen	(endast	för	Windows).	Hjälpdokumentet	
innehåller	användarmanualen	där	du	hittar	information	om	skrivarinställningarna.	
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7.3. Manuell duplex
1. Skrivarens drivrutin stödjer manuell duplex.

2. Kontrollera före utskriften att det finns tillräckligt med papper i det automatiska
matningsfacket.

3. Gör så här för att skriva ut (endast för Windows):

a) Öppna det dokumentet som ska skrivas ut från applikationsprogrammet (t.ex. Anteckningar)
och välj Skriv ut i Arkivmenyn.

Obs! • Tunna papper kan bli skrynkliga.
• Om papperet rullar sig kan du släta ut det och lägga tillbaka det i det manuella
eller automatiska matningsfacket.
• Om du råkar ut för att papperet fastnar i samband med manuell duplex går du till
kapitel 10.1 som visar hur du hanterar det.

Obs! • Se kapitel 2.2 om iläggning av papper.
• Mer information om vilka utskriftsmaterial som kan användas med det automatiska
matningsfacket finns i kapitel 2.1. Användning av standardpapper rekommenderas.
• Vissa utskriftsmaterial lämpar sig inte för duplexutskrift. Skrivaren kan skadas
om du försöker göra duplexutskrifter med sådana material. Försök inte göra 
duplexutskrifter med tjocka papper eller OH-film. Manuell duplex stöds inte om d  
kryssar för 2 × 2 Posterutskrift i skrivarinställningens dialogruta.
• Om det automatiska matningsfacket fylls på med mer än 150 ark kommer
papperet att fastna eller kan inte matas in. 
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b) Välj Pantum-skrivare.

Klicka på Inställningar för att göra utskriftsinställningarna.

c) Bocka för Manuell duplex i fliken Allmänt och klicka på OK när inställningarna är klara.
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d) Klicka på Skriv ut.

e) Utskriften skickas sedan du har valt manuell duplex. Följande fönster öppnas som visar
nästa steg. Gränssnittet ser olika ut beroende på modell. 

Obs!	 •	Det rekommenderas att du höjer utmatningsfacket så att utskrifterna inte glider 
ur det. Om du väljer att inte höja utmatningsfacket bör du plocka bort utskrifterna 
direkt efterhand som de skrivs ut.
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f) Vänd papperet enligt figuren och klicka på skrivarens knapp Fortsätt för att skriva ut
baksidan.

g) Du kan klicka på Stäng för att stänga fönstret. Det visas då inte förrän nästa utskrift med
manuell duplex kommer.

7.4. Avbryta utskrift
Håll ned knappen Avbryt/Fortsätt på kontrollpanelen för att avbryta jobbet under utskriften.
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8. Kontrollpanel

8.1. Översikt över kontrollpanelen
Skrivarens kontrollpanel har två knappar och två flerfärgade lysdiodindikatorer enligt figuren 
nedan. Figuren till vänster visar kontrollpanelen för en skrivare med både USB- och Wi-Fi-
gränssnitt. Figuren till höger visar kontrollpanelen för en skrivare som bara har USB-gränssnitt. 

5

Nummer Namn

1 Flerfärgad lysdiodindikator 1

2 Flerfärgad lysdiodindikator 2

3 Knapp för Wi-Fi-sökning

4 Knapp Avbryt/Fortsätt

5 Knapp Information

8.1.1. Knapparnas funktion på kontrollpanelen 
8.1.1.1. Knappen för Wi-Fi-sökning 

Gör ett kort tryck på den här knappen om det inte finns någon Wi-Fi-uppkoppling för att 
upprätta en Wi-Fi-uppkoppling och söka efter Wi-Fi Hotspot accesspunkt (AP). Stoppa 
sökningen om det inte går att hitta någon accesspunkt (AP) inom 2 minuter. 

Håll ned knappen om det inte finns någon Wi-Fi-uppkoppling för att upprätta en WPS-
uppkoppling. Tryck samtidigt på WPS-knappen på den trådlösa routern inom 2 minuter. 
Stoppa WPS-anslutningen om det inte går att upprätta en Wi-Fi-uppkoppling inom 2 minuter. 

Håll ned knappen för att avsluta Wi-Fi-uppkopplingen om det finns Wi-Fi-uppkoppling men 
inget Wi-Fi-jobb som ska skrivas ut. 

Om det finns Wi-Fi-uppkoppling och Wi-Fi-jobb som ska skrivas ut väntar du tills utskriften är 
klar. Håll sedan ned knappen för att avbryta Wi-Fi-uppkopplingen. 

Håll knappen intryckt en lång stund för att avsluta Wi-Fi-anslutningen eller avbryta WPS-
sökningen.
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8.1.1.2. Knappen Avbryt/Fortsätt
Om skrivaren är i viloläge trycker du på knappen, eller trycker och håller ned den, för att 

väcka skrivaren till liv.

Håll ned knappen när utskriften pågår för att avbryta pågående utskriftsjobb.

8.1.1.3. Knappen Information
Håll ned knappen för att skriva ut en testsida om skrivaren är klar för utskrift.

8.1.2. Lysdiodindikatorernas funktion på kontrollpanelen

8.1.2.1. Statusindikering lysdiod 1

Statusindikeringen på lysdiod 1 har följande betydelse:

Nummer Papper/Wi-Fi 
statusindikering 1

Statusbeskrivning
(skrivare med både USB- och 

Wi-Fi-gränssnitt)

Statusbeskrivning
(skrivare med endast 

USB-gränssnitt)

1
Ingen Wi-Fi-anslutning, inget 
pappersfel, viloläge.
Lysdiod 1 släckt.

Ingen Wi-Fi-anslutning, inget 
pappersfel, viloläge.
Lysdiod 1 släckt.

2
Söker Wi-Fi, inget pappersfel.
Lysdiod 1 långsamt grönt 
blinkljus.

–

3

Ansluter Wi-Fi..., inget 
pappersfel.
Lysdiod 1 snabbt grönt 
blinkljus.

–

4
Wi-Fi-anslutning upprättad, 
inget pappersfel.
Lysdiod 1 fast grönt ljus.

–

5
Fel: papperet har fastnat.
Lysdiod 1 fast rött ljus.

Fel: papperet har fastnat.
Lysdiod 1 fast rött ljus.

6
Slut på papper eller 
matningsfel. 
Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus.

Slut på papper eller 
matningsfel. 
Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus.
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8.1.2.2. Statusindikering lysdiod 2 

Statusindikeringen på lysdiod 2 har följande betydelse:

Nummer Data/tonerpatron 
statusindikering 2

Statusbeskrivning 
(skrivare med både USB- och Wi-Fi-gränssnitt och skrivare 

med endast USB-gränssnitt)

1

Start och uppvärmning av skrivaren, väckning och uppvärmning 
av skrivaren samt uppvärmning av skrivaren genom att locket 
öppnas och stängs.
Lysdiod 2 långsamt grönt blinkljus.

2
Skrivaren är klar.
Lysdiod 2 fast grönt ljus.

3
Viloläge.
Lysdiod 2 långsamt grönt blinkljus.

4
Utskrift pågår.
Lysdiod 2 snabbt grönt blinkljus.

5
Larm för låg tonernivå.
Lysdiod 2 snabbt orange blinkljus.

6
Tonerpatronfel (ej installerad, fel typ, slut på toner).
Lysdiod 2 fast orange ljus.

7
Allvarligt skrivarfel (fel på värmevals, lasermotor, 
kommunikationsfel, locket öppet etc.).
Lysdiod 2 fast rött ljus.

8
Ett jobb har avbrutits från panelen.
Lysdiod 2 snabbt blinkljus.
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8.1.2.3. Kombinerad statusindikering lysdiod 1 och 2 
Den kombinerade statusindikeringslistan visar skrivarens arbetsstatus. Här visas vissa av 
de kombinerade indikeringarna för lysdiod 1 och 2.

Nummer

Status

StatusbeskrivningPapper/Wi-Fi 
 (lysdiod 1)

Data/
tonerpatron 
 (lysdiod 2)

1
Papperet har fastnat, skrivaren är klar.
Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.

2
Papperet har fastnat under utskrift.
Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.

3
Papperet har fastnat, larm för låg tonernivå.
Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.

4
Papperet har fastnat, tonerpatronfel (ej installerad, 
fel typ, slut på toner).
Lysdiod 1 fast rött ljus, lysdiod 2 släckt.

5

Papperet har fastnat, allvarligt skrivarfel (fel på 
värmevals, lasermotor, kommunikationsfel, locket 
öppet etc.). 
Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 fast rött ljus.

6
Papperet har fastnat, ett jobb har avbrutits från 
panelen.
Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 snabbt grönt blinkljus.

7
Slut på papper eller matningsfel, visar endast 
pappersfel. 
Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus, lysdiod 2 släckt.

8
Slut på papper eller matningsfel, larm för låg 
tonernivå. 
Lysdiod 1 snabbt rött blinkljus, lysdiod 2 släckt.

9
Slut på papper eller matningsfel, tonerpatronfel 
(ej installerad, fel typ, slut på toner).
Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 fast orange ljus.

10

Slut på papper eller matningsfel, samtidigt 
allvarligt skrivarfel (fel på värmevals, lasermotor, 
kommunikationsfel, locket öppet etc.).
Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 fast rött ljus.

11
Ett jobb har avbrutits från panelen på grund av 
att papperet har tagit slut eller matningsfel.
Lysdiod 1 släckt, lysdiod 2 snabbt grönt blinkljus.
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9. Underhåll

9.1. Rengöring av skrivaren

Följ nedanstående steg då skrivaren rengörs:

1. Stäng av huvudbrytaren och dra ut nätkabeln och USB-kabeln.

P2200/P2500 Series P2600 Series

2. Torka rent skrivarens utsida med en mjuk trasa.

P2200/P2500 Series P2600 Series

Obs! • Använd skonsamma rengöringsmedel.
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3. Öppna den övre luckan och ta ut tonerpatronen.

P2200/P2500 Series P2600 Series

4. Rengör skrivarens insida med en torr, luddfri trasa. Torka försiktigt det skuggade området i
figurerna nedan.

P2200/P2500 Series P2600 Series

Obs! • Lägg tonerpatronen i en skyddande påse när du har tagit ut den, eller svep tjockt 
papper om den för att undvika att direkt ljus skadar den ljuskänsliga trumman.
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9.2. Underhåll av tonerpatronen

9.2.1. Användning och underhåll av tonerpatronen
Använd originaltonerpatroner från Pantum för bästa utskriftskvalitet.

9.2.2. Tonerpatronens livslängd
Tonerpatronens livslängd beror på hur mycket toner som används för utskrifterna.

När skrivarens lysdiodindikator visar status enligt figuren nedan innebär det att tonerpatronen 
har tagit slut och behöver bytas ut.

Obs!  Var uppmärksam på följande när du använder tonerpatronen:
• Ta inte ut tonerpatronen ur förpackningen om den inte ska användas omedelbart.
• Försök inte fylla på tonerpatronen utan behörighet. Det kan orsaka skador som
inte täcks av skrivarens garanti.
• Förvara tonerpatronen på en sval och torr plats.
• Tonern inne i patronen är brännbar. Placera inte tonerpatronen i närheten av en
tändkälla för att undvika risken för brand. 
• När tonerpatronen avlägsnas eller plockas isär kan den läcka toner. Om tonern
kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du genast skölja med rent 
vatten och kontakta läkare omedelbart om du inte mår bra. 
• Se till att barn inte kan komma i kontakt med tonerpatronen när du lägger den
ifrån dig.
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9.2.3. Byte av tonerpatron

Byt tonerpatronen enligt följande steg:

1. Öppna den övre luckan och ta ut den tomma tonerpatronen längs med styrskenorna.

P2200/P2500 Series P2600 Series

2. Öppna den nya tonerpatronens förpackning, håll i patronens handtag och skaka den
försiktigt 5–6 gånger för att fördela tonern jämnt inuti tonerpatronen.

P2200/P2500 Series P2600 Series

Obs!  Var uppmärksam på följande innan du byter ut tonerpatronen:
• Det kan finnas toner på tonerpatronens yta. Avlägsna den försiktigt för att undvika
tonerspill.
• Lägg den gamla tonerpatronen på ett papper för att undvika att toner av misstag
läcker ut.
• När skyddspapperet har tagits bort ska tonerpatronen genast installeras i
skrivaren för att den ljuskänsliga trumman inte ska skadas av för mycket direkt 
solljus eller inomhusbelysning. 
• Vidrör inte ytan på den ljuskänsliga trumman så att den inte repas då
tonerpatronen installeras.
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3. Ta bort skyddet och sätt in tonerpatronen i skrivaren längs styrskenorna.

P2200/P2500 Series P2600 Series

P2200/P2500 Series P2600 Series

4. Stäng den övre luckan ordentligt.

P2200/P2500 Series P2600 Series

Obs! • Kontrollera om det finns någon försegling av onerpatronen innan du installerar 
den i skrivaren. Riv i så fall loss förseglingen och installera sedan patronen.
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10. Felsökning
Läs noga igenom det här avsnittet. Här kan du få hjälp med att lösa vanliga problem som 
uppstår vid utskriften. Kontakta Pantums servicecentral om du inte kan lösa problemen.

Börja med att kontrollera följande innan du försöker hitta lösningen på vanliga problem:

• Nätkabeln är korrekt ansluten och skrivaren är påslagen.

• Alla skyddsdelar har tagits bort.

• Tonerpatronen är rätt installerad.

• Utmatningskorgen är helt stängd.

• Papperet är rätt ilagt i matningsfacket.

• Anslutningskabeln mellan skrivaren och datorn är rätt ansluten.

• Rätt drivrutin för skrivaren är vald och är korrekt installerad.

• Datorporten är konfigurerad på rätt sätt och är ansluten till rätt skrivarport.

10.1. Ta bort papper som fastnat 

Obs! • Ta bort papper som har fastnat genom att följa följande steg: Stäng den 
övre luckan och rensa matningsfacket från papper. Skrivaren fortsätter sedan 
automatiskt med utskriften. Tryck på knappen på kontrollpanelen om utskriften inte 
startar automatiskt. 
• Kontrollera att det inte sitter kvar något papper inne i skrivaren om utskriften
fortfarande inte startar.  
• Kontakta Pantums auktoriserade servicecentral om du inte själv kan avlägsna
papper som fastnat, eller skicka skrivaren till närmaste Pantum-auktoriserade 
servicecentral för reparation. 
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10.1.1. Papper har fastnat i matningsfacket
Stäng utmatningskorgen först om den är öppen. 

Dra försiktigt papperet som har fastnat rakt ut.

P2200/P2500 Series P2600 Series (automatiskt och manuellt 
matningsfack)

Kontrollera insidan på skrivaren om papperet inte rör sig när du drar i det eller om det inte 
finns något papper i det här området.

10.1.2. Papper har fastnat inne i skrivaren

1. Öppna den övre luckan.

P2200/P2500 Series P2600 Series
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2. Öppna den övre fixeringsstyrningen för att minska trycket från fjädern.

P2200/P2500 Series P2600 Series

3. Dra ut det fastnade papperet ur fixeringsenheten.

P2200/P2500 Series P2600 Series

Gå vidare till nästa steg om det inte finns något fastnat papper.

4. Ta ut tonerpatronen längs styrskenorna.

P2200/P2500 Series P2600 Series
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5. Dra sakta ut det fastnade papperet i utmatningsriktningen.

P2200/P2500 Series P2600 Series

6. Sätt tillbaka tonerpatronen i skrivaren längs styrningarna när du har tagit bort papperet.
Skjut in tonerpatronen tills du hör ett klick som talar om att den är helt insatt.

P2200/P2500 Series P2600 Series

7. Fyll på papper i matningsfacket på rätt sätt. Skriv inte ut förrän indikatorn visar att skrivaren
har status klar.

P2200/P2500 Series P2600 Series
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10.2. Vanlig felsökning
10.2.1. Vanliga fel

Fel Orsak Åtgärd

Skrivarfel

Skrivaren fungerar 
inte

Kabeln mellan skrivaren och datorn 
är inte korrekt ansluten.
Fel vid specificering av skrivarport
Skrivaren är offline och alternativet
Använd skrivaren offline är
markerat.
Skrivaren har inte kommit igång 
efter ett inre fel som t.ex. papper 
som fastnat, slut på papper etc.

Lossa skrivarkabeln och sätt i den 
igen.
Kontrollera skrivarinställningarna 
så att du är säker på att utskriften 
har skickats till rätt port. Kontrollera 
att skrivaren är ansluten till rätt port 
om datorn har mer än en port.
Kontrollera att skrivaren är i normal 
online-status.

Problem med färgpatronen

Färgpatronens 
kretskort kan inte 
hittas

Färgpatronens kretskort är 
smutsigt.
Kontaktfjädern eller kopparstiftet till 
färgpatronens kretskort är smutsigt.

Rengör ytan på färgpatronens 
kretskort.
Rengör kontaktfjädern eller 
kopparstiftet.

Pappersfel

Pappersmatningsfel Utskriftsmaterialet har inte fyllts på 
korrekt.
Utskriftsmaterialet är inte det 
specificerade materialet för
skrivaren.
Matningsvalsen är smutsig.

Fyll på utskriftsmaterialet 
på rätt sätt. Använd det 
manuella matningsfacket för 
specialutskriftsmaterial.
Använd utskriftsmaterial som är 
specificerat för skrivaren
Rengör matningsvalsen.

Papperet fastnar Det ligger för mycket papper i 
matningsfacket.
Utskriftsmaterialet är inte det 
specificerade materialet för
skrivaren.
Det finns främmande föremål i
pappersmatningen.
Matningsvalsen är smutsig.
Fel på skrivarens inre delar.

Ta bort överskottet av papper 
från matningsfacket. Använd 
det manuella matningsfacket för 
specialutskriftsmaterial.
Kontrollera att du använder 
papper som uppfyller 
specifikationerna. Använd det 
manuella matningsfacket för 
specialutskriftsmaterial.
Rengör pappersmatningen.
Rengör matningsvalsen.

Flera ark matas in 
vid utskrift

För hög statisk elektricitet hos 
utskriftsmaterialet.
Utskriftsmaterialet är fuktigt och 
klibbar ihop.
Fel på skrivarens inre delar.

Lufta utskriftsmaterialet för 
att ta bort en viss del av den 
statiska elektriciteten. Använd 
rekommenderade utskriftsmaterial. 
Lufta utskriftsmaterialet eller 
använd torrt utskriftsmaterial av 
bättre kvalitet.
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Fel Orsak Åtgärd

Pappersfel

Ångan kommer ut 
där papperet matas 
ut

Den värme som genereras när 
tonerpulvret fixeras gör att det
kommer ånga från papperet. 
(Detta händer ännu oftare om du 
använder fuktigt papper vid låga 
temperaturer.)

Det är inget onormalt att det 
kommer ånga i det här fallet, 
men om du vill undvika det kan 
du använda papper från en 
nyöppnad förpackning. Förvara 
dessutom papperet torrt. Stäng 
av skrivaren och dra ur kontakten 
från eluttaget om det börjar lukta 
bränt. Konsultera sedan Pantums 
supportcenter. Om du fortsätter 
att använda skrivaren under 
nuvarande omständigheter kan 
detta orsaka brand och du kan få 
elektriska stötar.

Obs! • Kontakta Pantums kundtjänst om problemet kvarstår.
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10.2.2. Bildfel 

Fel Orsak Åtgärd

P
ABCD
abcde
12345

Utskriften är vitaktig 
eller ljus

• Låg tonernivå.
• Utskriftsmaterialet uppfyller inte
specifikationerna, det är t.ex. fuktigt 
eller har för rå yta.
• För låg upplösning inställd i
utskriftsprogrammet.
• Tonerpatronen är skadad.

• Använd utskriftsmaterial som är
specificerat för skrivaren.
• Ange upplösning i
utskriftsprogrammet.

Tonerfläckar

• Tonerpatronen är smutsig eller
läcker toner.
• Tonerpatronen är skadad.
• Utskriftsmaterialet uppfyller inte
specifikationerna, det är t.ex. fuktigt 
eller har för rå yta.
• Pappersmatningen är smutsig.

• Använd utskriftsmaterial som är
specificerat för skrivaren.
• Rengör pappersmatningen.

Vita fläckar

• Utskriftsmaterialet uppfyller inte
specifikationerna, det är t.ex. fuktigt 
eller har för rå yta.
• Pappersmatningen är smutsig.
• Tonerpatronens inre delar är
skadade.
• Laserspegeln inuti skrivaren är
smutsig.

• Använd utskriftsmaterial som är
specificerat för skrivaren.
• Rengör pappersmatningen.
• Rengör laserspegeln.

P
Tonern fäster inte 
ordentligt

• Utskriftsmaterialet uppfyller inte
specifikationerna, det är t.ex. fuktigt 
eller har för rå yta.
• Skrivarens insida är smutsig.
• Tonerpatronen är skadad.
• Skrivarens inre delar är skadade.

• Använd utskriftsmaterial som är 
specificerat för skrivaren. Använd 
det manuella matningsfacket för 
specialutskriftsmaterial. 
• Rengör skrivarens insida.

Svarta lodräta ränder

• Tonerpatronen är smutsig.
• Tonerpatronens inre delar är
skadade.
• Laserspegeln inuti skrivaren är
smutsig.
• Pappersmatningen är smutsig.

• Rengör laserspegeln på
skrivarens baksida.
• Rengör pappersmatningen på
skrivarens baksida.
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Fel Orsak Åtgärd

Svart backgrund 
(grå bakgrund)

• Utskriftsmaterialet uppfyller inte
specifikationerna, det är t.ex. fuktigt 
eller har för rå yta.
• Tonerpatronen är smutsig.
• Tonerpatronens inre delar är
skadade.
• Pappersmatningen är smutsig.
• Överföringsspänningen inne i
skrivaren är onormal.

• Använd utskriftsmaterial som är
specificerat för skrivaren.
• Rengör pappersbanan inuti
skrivaren.

Cykliska spår syns

• Tonerpatronen är smutsig.
• Tonerpatronens inre delar är
skadade.
• Fixeringsenheten är skadad.

• Rengör tonerpatronen eller byt
ut den mot en ny. 
• Kontakta Pantums kundtjänst
för reparation och byte av 
fixeringsenheten.

Sneda sidor

• Utskriftsmaterialet har inte fyllts
på korrekt.
• Skrivarens pappersmatning är
smutsig.

• Kontrollera att papperet är rätt
påfyllt.
• Rengör pappersbanan inuti
skrivaren.

Skrynkligt papper

• Utskriftsmaterialet har inte fyllts
på korrekt.
• Utskriftsmaterialet uppfyller inte
användningsspecifikationerna.
• Skrivarens pappersmatning är
smutsig.
• Skrivarens fixeringsenhet är
skadad.

• Kontrollera att papperet är rätt
påfyllt.
• Använd utskriftsmaterial som är
specificerat för skrivaren.
• Rengör pappersbanan inuti
skrivaren.

Utskriftens baksida är 
smutsig

• Tonerpatronen är smutsig.
• Överföringsvalsen inuti skrivaren
är smutsig.
• Överföringsspänningen inne i
skrivaren är onormal.

• Rengör tonerpatronen eller byt
ut den mot en ny. 
• Rengör skrivarens inre
överföringsdelar.



10-10 

Fel Orsak Åtgärd

Hela sidan är mörk

• Tonerpatronen har installerats på
fel sätt.
• Tonerpatronens inre delar är
skadade.
• Onormal laddning inuti skrivaren,
tonerpatronen är inte laddad.

• Kontrollera att tonerpatronen
är rätt installerad.

Tonern fäster inte på 
papperet

• Utskriftsmaterialet uppfyller inte
specifikationerna, det är t.ex. fuktigt 
eller har för rå yta.
• Skrivarens insida är smutsig.
• Tonerpatronen är skadad.
• Skrivarens inre delar är skadade.

• Använd utskriftsmaterial som är 
specificerat för skrivaren. Använd 
det manuella matningsfacket för 
specialutskriftsmaterial. 
• Rengör skrivarens insida.

Vågräta linjer

• Tonerpatronen har installerats på
fel sätt.
• Tonerpatronen kan vara skadad.
• Skrivarens inre delar är skadade.

• Kontrollera att tonerpatronen är
rätt installerad.
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11. Produktspecifikation

11.1. Specifikation P2200/P2500 Series

11.1.1. Översikt

Processor 600 MHz

Minne 64 MB/128 MB/256 MB

Strömförsörjning 220 V-modell: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 3,0 A
100 V-modell: 100–127 V AC, 50/60 Hz, 6,0 A
(Obs! Mer information om lämplig strömförsörjning 
och spänning för skrivaren finns på märkskylten på 
skrivarens baksida. Använd endast den specificerade 
strömförsörjningen för skrivaren.)

Kommunikationsgränssnitt Höghastighets USB 2.0 
Wi-Fi 802.11b/g/n

Driftsmiljö Bästa utskriftskvalitet 10–32 °C

Fuktighetsområde för 
drift

20–80 % RH

Mått (B×D×H) Ca 337 × 220 × 178 mm

Vikt (exkl. tonerpatron) Ca 4,0kg (exkl. monterad tonerpatron)

Kontrollpanel Lysdioder

Obs!	 •	De	specificerade	värdena	skiljer	sig	något	åt	för	olika	skrivarmodeller	med	olika
funktioner. Dessa värden baseras på ursprungsdata. Mer information om 
de senaste	specifikationerna	finns	på	www.pantum.com

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

Utskriftshastighet A4 20/22 sidor/min

Letter 21/23 sidor/min

Utskriftstid första sida 7.8 s

Utskriftsspråk GDI

Max. utskriftsstorlek Legal (216 × 355,6 mm)

Inmatningskapacitet Standardfack 150 ark (80 g/m²)

Utmatningskapacitet Utskriftssidan 
nedåt

100 ark (80 g/m²) 

Utskriftsmaterial Medietyp Plant papper, tunt papper, tjockt papper, OH-film, 
papp, etiketter, kuvert

Pappersstorlek A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, 
Executive, Folio, Officio, Statement, japanskt 
vykort, Monarch-kuvert, DL-kuvert, C5-kuvert,  
C6-kuvert, nr 10-kuvert, ZL, Big 16K, Big 32K, 
16K, 32K, B6, Yougata4,  Postcard, Younaga3, 
Nagagata3, Yougata2.

Pappersvikt 60–163 g/m²
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11.2. Specifikation P2600 Series

11.2.1. Översikt

Processor 600 MHz

Minne 64 MB/128 MB

Strömförsörjning 220 V-modell: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 3,0 A
100 V-modell: 100–127 V AC, 50/60 Hz, 6,0 A
(Obs! Mer information om lämplig strömförsörjning 
och spänning för skrivaren finns på märkskylten på 
skrivarens baksida. Använd endast den specificerade 
strömförsörjningen för skrivaren.)

Kommunikationsgränssnitt Höghastighets USB 2.0
Wi-Fi 802.11b/g/n
100 Base-Tx Ethernet

Driftsmiljö Bästa utskriftskvalitet 10–32 °C

Fuktighetsområde för 
drift

20–80 % RH

Mått (B×D×H) 380 × 261 × 236 mm

Vikt (exkl. tonerpatron) Ca 5,3 kg (exkl. monterad tonerpatron)

Kontrollpanel Lysdioder

Obs! • De specificerade v rdena skiljer sig något åt för olika skrivarmodeller med olika 
funktioner. Dessa värden baseras på ursprungsdata. Mer information om 
de senaste specifikationerna finns på www.pantum.com

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

Utskriftshastighet A4 24 sidor/min

Letter 25 sidor/min

Utskriftstid första sida < 8,5 s

Utskriftsspråk GDI

Max. utskriftsstorlek Legal (216 × 355,6 mm)

Inmatningskapacitet Standardfack 150 ark (80 g/m²)

Universalfack 1 ark (60–163 g/m²)

Utmatningskapacitet Utskriftssidan 
nedåt

100 ark (80 g/m²) 

Utskriftsmaterial Medietyp Plant papper, tunt papper, tjockt papper, OH-film, 
papp, etiketter, kuvert

Pappersstorlek A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, 
Folio, Officio, Statement, japanskt vykort, Monarch-
kuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, nr 10-kuvert, 
ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4,  
Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2.

Pappersvikt 60–163 g/m²
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