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1.1 Välkommen 1

1 Introduktion

1.1 Välkommen
Tack för att du har köpt den här maskinen.

Den här användarhandboken innehåller säkerhetsanvisningar och installationsråd som du bör följa för att 
kunna arbeta säkert med maskinen. Läs denna handbok innan du använder maskinen.

Förvara handboken på en säker och lättåtkomlig plats.

1.1.1 Handbokens konfiguration och användning
Det finns två typer av användarhandböcker för den här maskinen: den här handboken och HTML-användar-
handboken.

Om du vill lära dig om detaljerade funktioner eller driftprocedurer, se HTML-användarhandboken.

Notera att grundläggande teknisk kunskap om maskinen krävs för att användare ska kunna utföra under-
hållsarbete eller felsökningsåtgärder. Underhåll och felsökning bör utföras enligt anvisningarna i den här 
handboken och HTML-användarhandboken.

Kontakta servicetekniker om du stöter på några problem.

Handbokstitel Översikt

[Säkerhetsinformation] (den här handboken) Här hittar du säkerhetsanvisningar och installations-
råd som du bör följa för att kunna arbeta säkert med 
den här maskinen.
Läs igenom den här handboken innan du använder 
maskinen.

HTML-användarhandboken Den här handboken beskriver standardmetoderna, 
funktioner som möjliggör anpassade processer, un-
derhåll, enkel felsökning och olika metoder för inställ-
ning på maskinen.
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1.2 Driftmiljö för HTML-användarhandboken

Operativsystem/webbläsare som stöds
Nedan visas vilka operativsystem och webbläsare som stöder handboken.

Tips

- Kontrollera att [JavaScript] är aktiverat i din webbläsare. [HTML-användarhandboken] använder 
[JavaScript] för sidvisning och sökfunktionen.

- Observera att en del funktioner kanske inte fungerar normalt i din systemmiljö. Detta kan vara bra att 
känna till.

- Många problem kan åtgärdas genom att du uppdaterar webbläsaren till den senaste versionen.

Skärmupplösning
1 024 e 768 pixlar eller mer

Operativsystem Webbläsare

Windows 7 (Service Pack 1) Internet Explorer 11.x
Firefox 54.x
Chrome 59.x

Windows 8.1 Internet Explorer 11.x
Firefox 54.x
Chrome 59.x

Windows 10 Internet Explorer 11.x
Microsoft Edge 40
Firefox 54.x
Chrome 59.x

Mac OS 10.8 Safari 6.x

Mac OS 10.9 Safari 7.x

Mac OS 10.10 Safari 8.x

Mac OS 10.11 Safari 9.x

Mac OS 10.12 Safari 10.x
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1.3 Miljöinformation

Energy Star®

ENERGY STAR®-programmet skapades för att uppmuntra frivillig utveck-
ling och användning av energisnåla teknikalternativ med liten miljöpåverkan. 
I egenskap av ENERGY STAR Partner garanterar vi att den här produkten 
uppfyller ENERGY STARs riktlinjer för energibesparing tack vare följande 
funktioner.

Auto energispar
Auto energispar sparar energi genom att sänka strömförbrukningen. Tidsperioden tills denna funktion 
aktiveras kan ställas in på --- minut, 0,5 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 
60 minuter, 90 minuter, 120 minuter eller 240 minuter. Tidsperioderna för energisparläge på 90, 120 och 
240 minuter kan inte visas i vissa regioner.

Som standard är [--- min] angivet för Auto energispar. Inställningen [--- min.] för Auto energispar innebär att 
Auto energispar är avaktiverat.

Inställningen [--- min] (AV) för Auto avstängning ändrar automatiskt inställningen för Auto energispar till 
[0,5 min]. Inställningen för Auto energispar kan dock ändras efter behov.

Om något annat alternativ än [--- min] (AV) anges för Auto avstängning kan tidsperioden för Auto energispar 
inte överskrida den för Auto avstängning.

Auto avstängning
Auto avstängning sparar ännu mer energi genom att dra ner strömförbrukningen. Tidsperioden tills denna 
funktion aktiveras kan ställas in på --- minut, 0,5 minut, 3 minuter, 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter, 
30 minuter, 60 minuter, 90 minuter, 120 minuter eller 240 minuter.

Som standard är [0,5 min] angivet för Automatisk avstängning. Pekskärmen och alla lampor utom Energispar 
och strömlampan släcks, vilket sänker maskinens effektförbrukning.

Inställningen [--- min] för Automatisk avstängning innebär att Automatisk avstängning är avaktiverad.

Tidsperioden för Auto avstängning kan inte vara kortare än den för Auto energispar.

ErP-inställning
Den här funktionen stänger AV huvudströmbrytaren efter en viss tidsperiod om Auto energispar är aktiverat, 
Auto avstängning är aktiverat eller sekundärströmbrytaren är AV.

Du kan ställa in funktionen så att den aktiveras direkt (Växla inte), efter 12 timmar, 24 timmar, 36 timmar, 
48 timmar, 60 timmar eller 72 timmar.

Om inställningen för Veckotimer på/av är [Veckotimer PÅ] visas knappen [02 ErP-inställning] nedtonad och 
kan inte väljas.

Automatisk duplex
Använd funktionen för att minska pappersförbrukningen genom automatisk dubbelsidig utskrift (duplex).

Kombinera
Minska pappersförbrukningen genom att skriva ut ett förbestämt antal (2, 4 eller 8) originalsidor på ett och 
samma pappersark.

Vi rekommenderar att du använder funktionerna Auto energispar, Auto avstängning, ERP-inställning, 
Automatisk duplexutskrift och Kombinera.
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1.4 Lagstiftning angående reproduktion
Vissa typer av original får aldrig reproduceras i syfte eller avsikt att reproduktionerna av dessa original ska 
förväxlas med originalen.

Följande lista är inte fullständig, men är avsedd som en vägledning för ansvarskännande reproduktion.

<Värdepapper>

- Personliga checkar

- Resecheckar

- Utbetalningskort

- Depositionsbevis

- Obligationer eller andra skuldbevis

- Aktiebrev

<Juridiska original>

- Matkuponger

- Frimärken (stämplade eller ostämplade)

- Checkar och utbetalningskort från statliga myndigheter

- Skatteåterbäringsbevis (stämplade eller ostämplade)

- Pass

- Immigrationshandlingar

- Körkort och registreringshandlingar för motorfordon

- Lagfarter

<Allmänt>

- Identitetskort, ID-brickor eller utmärkelser

- Upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren

Under inga omständigheter får inhemsk eller utländsk valuta reproduceras. Du får inte heller kopiera 
konstverk utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Om det föreligger något tvivel om ett originals art, kontakta en juridisk rådgivare.

NOTICE
Den här maskinen har också en funktion som motverkar olaglig reproduktion av värdepapper.

Vi uppskattar din förståelse för att utskrivna bilder vid sällsynta tillfällen kan bli suddiga eller att bilddata kanske 
inte sparas under viss förhållanden på grund av funktionen för att hindra förfalskning.
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2 Säkerhetsinformation
Det här avsnittet innehåller detaljerad information om hur du använder och underhåller maskinen. För att 
få ut så mycket så möjligt av enheten bör alla användare läsa igenom och följa instruktionerna i den här 
handboken.

Läs igenom följande avsnitt innan du ansluter maskinen till eluttaget. Det innehåller viktig information om hur 
du använder maskinen på ett säkert sätt och undviker problem.

Se till att du följer alla försiktighetsåtgärder som anges i olika avsnitt av handboken.

dReferens
Vissa delar av innehållet kanske inte gäller för den inköpta produkten.

Varnings- och försiktighetssymboler
Var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna.

- Den här handboken innehåller anvisningar som alltid bör följas noga för att förhindra skada på dig eller 
andra personer, liksom egendomsskada.

Personskador och egendomsskador som kan orsakas av felaktig användning av produkten klassificeras 
enligt följande symboler.

Här visas exempel på viktiga varningssymboler.

Illustration Beskrivning

 Varning Felaktig hantering kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall.

 Försiktigt Felaktig hantering kan orsaka mindre personskador eller skador på 
hus och egendom.

Symboler Beskrivningar Symboler Beskrivningar Symboler Beskrivningar

Allmänt förbud Plocka inte 
isär

Vidrör inte

Allmän 
anvisning

Jord Koppla bort 
från eluttag

Allmän 
försiktighet

Hög 
temperatur

Risk för elek-
triska stötar
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2.1 Varningar och säkerhetsåtgärder

2.1.1 Anslutning till strömförsörjning

 Varning

Använd inte någon annan strömsladd än den som medföljer 
i paketet eller är fäst vid produkterna. Om ingen strömsladd 
medföljer ska bara en sådan strömsladd och kontakt använ-
das som anges i användardokumentationen. Om du inte an-
vänder denna sladd kan det leda till brand eller förorsaka 
elektriska stötar. Om den strömsladd som medföljer i paketet 
inte kan användas i det land där produkten såldes, använder 
du en strömsladd som uppfyller följande krav, eller kontaktar 
en tekniker.
• Strömsladden är avsedd för den spänning och strömstyr-

ka som anges på den här maskinens typskylt.
• Strömsladden uppfyller lokala bestämmelser.
• Strömsladden är jordad.

Använd inte strömsladden till andra produkter. Att använda 
annan spänning kan leda till brand eller förorsaka elektriska 
stötar.

Undvik att skrapa, skava, placera tunga saker på, värma, vri-
da, böja, trampa på, dra i eller skada strömsladden. Om en 
skadad strömsladd används (blottad ledning, bruten ledning 
etc.) kan det leda till brand eller maskinhaveri.
Om något av dessa villkor uppträder, stäng omedelbart av 
maskinen, koppla loss strömsladden från kontakten och kon-
takta sedan behörig servicetekniker.

Använd inte någon annan spänningsstyrka än den som ang-
es för maskinen. Att använda annan spänning kan leda till 
brand eller förorsaka elektriska stötar.

Använd inte en grenkontakt för att ansluta till andra enheter 
eller maskiner.
Användning av ett uttag för mer än det märkta strömvärdet 
kan leda till brand eller elstötar.

Använd inte förlängningssladd. Använder du en förlängnings-
sladd kan det orsaka brand eller elstötar. Kontakta tekniker 
om den medföljande strömsladden är för kort.

Koppla inte ur eller till strömsladden med blöta händer efter-
som du då kan få en elstöt.

Tryck in strömsladdens kontakt helt i eluttaget. Om detta inte 
görs kan det ge upphov till brand eller elektriska stötar.

Säkerställ att produkten är jordad. (Anslut nätkabeln till ett 
jordat eluttag.) Om du inte gör så och det inträffar en läcka 
kan det leda till brand eller förorsaka elstötar.
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2.1.2 Installation

 Försiktigt

Uttaget måste sitta nära utrustningen och vara lättåtkomligt. 
Annars kan du inte dra ut kontakten om en nödsituation upp-
står.

Placera inga föremål runt elkontakten eftersom det då kan bli 
svårt att dra ut den i nödsituationer.

Dra inte i strömsladden när du tar ut den ur uttaget. Om du 
drar i själva sladden kan den skadas, vilket kan leda till brand 
eller elektrisk stöt.

Dra ut nätkontakten ur eluttaget minst en gång per år och gör 
rent mellan kontaktens stift. Damm som samlas mellan stiften 
kan orsaka brand.

 Varning

Håll påsen utom räckhåll för barn. Använd den inte i spjäl-
sängar, sängar, vagnar eller lekhagar. Den tunna plasten kan 
fastna vid näsa och mun och orsaka kvävning. Påsen är inte 
en leksak.

Placera inte blomvaser eller andra behållare med vatten, eller 
metallgem eller andra små metallföremål, på den här produk-
ten. Om vatten spills eller metallföremål tappas ner i produk-
ten kan det leda till brand, elstötar eller maskinhaveri.
Om en metalldel, vatten eller något annat främmande ämne 
kommer in i produkten, stäng omedelbart av den, koppla loss 
strömsladden från eluttaget och kontakta tekniker eller behö-
rig servicetekniker.

Se till att strömsladden dras så att ingen kan trampa eller 
snubbla på den. Om någon trampar eller snubblar på ström-
sladden kan den skadas, vilket kan leda till brand eller elek-
trisk stöt.

 Försiktigt

<Om du blir uppmanad att använda stödben>
När produkten har installerats fixerar du den med stödbenen. 
Om du inte använder stödbenen kan produkten flyttas eller 
välta av misstag.

Placera inte produkten där den utsätts för mycket damm, sot 
eller ånga, till exempel i närheten av köksbord, badkar eller 
luftfuktare. Det kan orsaka brand, elektrisk stöt eller maskin-
skada.

Placera inte produkten på en instabil eller sluttande bänk, el-
ler på en plats där den utsätts för mycket vibrationer eller stö-
tar. Den kan välta eller falla ner, vilket kan leda till 
personskador eller mekaniska fel.

Låt ingenting täppa till ventilationshålen i produkten. Produk-
ten kan överhettas och orsaka brand eller maskinskada.
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2.1.3 Använda produkten

Ta bort strömsladden och alla andra kablar när du flyttar pro-
dukten. I annat fall kan en sladd eller kabel skadas, vilket kan 
leda till brand, elektrisk stöt eller maskinskada.

Håll alltid på de platser som anges i användarhandboken eller 
andra dokument när du ska flytta produkten. Om du håller på 
andra platser när du flyttar produkten kan den ramla och or-
saka allvarliga personskador.

 Försiktigt

 Varning

Försök inte ändra produkten, eftersom det kan börja brinna, 
du kan få en elektrisk stöt eller också kan maskinen gå sön-
der. Om produkten använder laser kan laserstrålen orsaka 
ögonskador.

Försök inte öppna locken eller panelerna som har monterats 
fast på produkten. Vissa produkter har högspänningsdelar 
eller en laserstrålningskälla som kan ge upphov till stötar eller 
blindhet.

Avbryt användningen av produkten om den blir ovanligt varm 
eller avger rök, konstig lukt eller onormala ljud. Slå genast 
FRÅN strömbrytaren, dra ut strömsladden ur vägguttaget 
och tillkalla tekniker eller behörig servicetekniker. Att fortsät-
ta använda produkten kan leda till brand eller förorsaka elek-
triska stötar.

Fortsätt inte att använda produkten om den har tappats eller 
om locket är skadat. Slå genast FRÅN strömbrytaren, dra ut 
strömsladden ur vägguttaget och tillkalla tekniker eller behö-
rig servicetekniker. Att fortsätta använda produkten kan leda 
till brand eller förorsaka elektriska stötar.

Använd inte lättantändliga sprayer, vätskor eller gaser inuti 
eller i närheten av den här maskinen. Rengör inte maskinens 
insida med lättantändlig rengöringsspray. Det föreligger risk 
för brand eller explosion.

<Om en RFID-modul (endast 13,56 MHz) för intern närhets-
kommunikation eller elektromagnetisk induktion (IH) (endast 
20,05 kHz till 100 kHz) används>
Maskinen genererar ett svagt magnetfält.
Om du upplever ovanliga symtom med medicinska implantat 
(pacemaker etc.) i närheten av maskinen bör du omedelbart 
avlägsna dig från maskinen och uppsöka läkare.
Kontakta tekniker eller en behörig servicetekniker om du inte 
vet om den inköpta produkten följer detta eller inte.

<Om en beröringsfri IC-kortläsare används>
Om du använder medicinska implantat (pacemaker etc.) bör 
du alltid ha IC-kortläsaren minst 12 cm ifrån implantatet.
Radiovågorna kan påverka funktionen hos medicinska im-
plantat (pacemaker etc.).

 Försiktigt

Om produkten används i ett dåligt ventilerat rum under en 
längre tid eller om den producerar stora volymer utskrifter 
och kopior kan det orsaka lukt i luften som strömmar ut ur 
maskinen. Håll rummet välventilerat.
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2.1.4 Förbrukningsmaterial

Produktens insida har områden som uppnår hög temperatur, 
vilket kan leda till brand.
Nudda inte vid ytor eller komponenter (vid t.ex. fixeringsen-
heten) som har den varningsetiketten "Caution HOT", om du 
åtgärdar problem, till exempel pappersstopp, på enhetens 
insida. Du kan få brännskador.

Koppla ifrån produkten om du inte kommer att använda den 
under en längre tid.

Titta inte in i lampan under en längre tid när du använder ma-
skinen. Det kan resultera i astenopi (synstress).

Använd inte häftat papper, ledande papper (som silverpap-
per eller karbonpapper) eller behandlat värmekänsligt/bläck-
strålepapper, vilket kan leda till brand.

 Försiktigt

 Varning

Kasta inte toner eller behållare som innehåller toner (t.ex. 
tonerkassett, framkallningsenhet och behållare för använd 
toner) i öppen eld. Het toner kan spridas och orsaka bränn-
skador eller annan skada.

 Försiktigt

Förvara tonerrelaterade delar (t.ex. tonerkassett, framkall-
ningsenhet och behållare för använd toner) utom räckhåll för 
barn. Att slicka på eller förtära något från skrivaren kan vara 
skadligt för hälsan.

Förvara inte tonerrelaterade delar (t.ex. tonerkassett, fram-
kallningsenhet och behållare för använd toner) nära enheter 
som är känsliga för magnetism, som precisionsutrustning 
och datalagringsenheter, eftersom deras funktion kan störas. 
De kan göra så att dessa produkter inte fungerar.

Öppna inte tonerrelaterade delar (t.ex. tonerkassett, framkall-
ningsenhet eller behållare för använd toner) med våld. Om to-
ner strömmar fram ur tonerflaskan måste du se till att inte 
andas in den och att undvika hudkontakt.

Kommer toner i kontakt med huden eller kläderna sköljer du 
ordentligt med tvål och vatten.

Andas du in toner går du till en plats med frisk luft och gurglar 
dig med mycket vatten. Om du får symtom som hosta, kon-
takta läkare.

Får du toner i ögonen sköljer du dem omedelbart med rinnan-
de vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare om irritationen 
kvarstår.

Råkar du svälja toner sköljer du munnen och dricker ett par 
glas vatten. Uppsök läkare om så behövs.

Vidrör aldrig elkontakterna på enheterna (t.ex. tonerkassett 
och framkallningsenhet), eftersom elektrostatiska urladd-
ningar kan skada produkten.

Läs säkerhetsinformationen i användardokumentationen inn-
an du börjar använda enheten.
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2.1.5 Limpellet

2.1.6 Limbindare

<Om du blir uppmanad att byta fixeringsenhet>
Fixeringsdelen är extremt varm. Öppna maskinens alla luckor 
och lock innan du byter fixeringsenhet. Låt sedan maskinen 
stå och vila en stund, så att fixeringsdelen svalnar till rums-
temperatur. Om du inte gör det kan det orsaka brännskador.

 Försiktigt

 Försiktigt

Hantera/förvara inte limpellets i närheten av öppen låga. Lim-
pellets är lättantändliga.

Limpellets får inte sväljas. Om det händer, framkalla kräkning 
genom att dricka rikligt med vatten eller mjölk, och kontakta 
läkare omedelbart.

Förhindra olyckor genom förvaring utom räckhåll för barn.

 Försiktigt

Använd inte limbindaren längre stunder i miljöer utan fullgod 
ventilation. Ventilera rummet regelbundet. Vi rekommenderar 
att limbindaren installeras i utrymmen som har ett lokalt ven-
tilationssystem. Användning av limbindaren i rum utan venti-
lation är hälsovådligt.

Var försiktig vid hantering av smält lim. Undvik att öppna 
ögonen eller gnugga dig i ögonen, om du får smält lim i eller 
omkring ögonen. Skölj omedelbart ögonen i kallt vatten och 
kontakta läkare.

Rör inte hett smältlim. Det kan ge brännskador. Om du får 
smältlim på huden sköljer du omedelbart av det aktuella hud-
partiet med kallt vatten och kontaktar sedan läkare.

Undvik brännskador genom att inte vidröra limtanken ome-
delbart efter det att maskinen har stängts av. Vänta tills en-
heten har svalnat innan du hanterar den.

Placera/hantera inte limhållaren eller limtanken nära öppen 
eld. Limmet är lättantändligt.

Undvik den ånga som avges från smält lim. Förflytta dig till ett 
utrymme med frisk luft, om du upplever irritation i eller om-
kring ögonen, näsan eller halsen.

Blockera inte ventilen för fläkten på limbindarens baksida. 
Det hindrar utblåsningen av varmluft, vilket kan orsaka brand 
eller driftavbrott.

Ändra inte temperaturinställningen för limtanksenheten. Det 
kan ge upphov till brand eller maskinhaveri.
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2.2 Bestämmelser och regler

2.2.1 Ozonutsläpp
Vid utskrift frigörs en liten mängd ozon. Denna mängd är inte tillräckligt stor för att skada någon. Se emellertid 
till att rummet där maskinen används har tillräckligt god ventilation, i synnerhet om du skriver ut stora 
mängder material, eller om maskinen används kontinuerligt under en lång period.

2.2.2 Elektromagnetisk störning och säkerhetsgodkännanden
Den här produkten måste användas med avskärmad nätverkskabel och skärmad USB-kabel.

Längden på USB-kabeln ska vara 3 meter eller mindre.

Användning av sådana kablar kommer sannolikt att resultera i radiokommunikationsstörningar.

7VARNING
- Detta är en klass A-produkt. Produkten får inte användas i bostadsområden. I bostadsområden kan 

produkten orsaka radiostörningar. Användaren kan då vara tvungen att vidta åtgärder.

För europeiska användare
CE-märkning (försäkran om överensstämmelse) för användare i Europeiska unionen (EU) finns försäkran om 
överensstämmelse att hämta på "http://www.konicaminolta.eu/".

Den här produkten uppfyller kraven i IEC61000-3-12.

Produkten är GS-certifierad för de Konica Minolta-märkta modellerna 
AccurioPress 6136, AccurioPress 6136P och AccurioPress 6120.

För användare i Tyskland
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 85 dB(A) oder weniger nach ISO 7779.

Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im direkten Sichtfeld von Bildschirmarbeitsplätzen bestimmt.

Um störende Reflexionen an Bildschirmarbeitsplätzen zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht im direkten 
Sichtfeld aufgestellt werden.

For U.S.A and Canada Users
This product is cTUVus-certified for the Konica Minolta branded model AccurioPress 6136, AccurioPress 
6136P, and AccurioPress 6120.

Notification for California Customers
This product uses a CR Lithium Battery which contains perchlorate material.

This perchlorate warning applies to perchlorate-containing lithium batteries sold or distributed in California, 
USA.

"Perchlorate Material - Special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."
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USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 – RADIO FREQUENCY DEVICES 
(For U.S.A. Users)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

NOTICE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interfer-
ence to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful in-
terference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

7WARNING
- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications 

must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser 
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.

- This device must be used with a shielded network cable and a shielded USB cable. The use of non-
shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC 
rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) 
(For Canada Users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian RSS-Gen.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this 
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this 
device.

Cet appareil est conform à la norme CNR-Gen du Canada.
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire 
de brouillage, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, 
même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

För användare i länder utan klass B-bestämmelser

7VARNING
- Detta är en klass A-produkt. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. Användaren kan då vara 

tvungen att vidta lämpliga åtgärder.

- Enheten måste användas med en skärmad nätverkskabel (10 Base-T/100 Base-TX) och skärmad 
parallellkabel. Om du inte använder skärmade kablar finns det risk för radiokommunikationsstörningar. 
Det är dessutom förbjudet enligt CISPR och lokala bestämmelser.
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Lysdioder och strålskydd
Produkten är en maskin som använder ett exponeringssystem med lysdioder (LED). Den optiska strålningen 
från lysdioderna är inte farlig, eftersom strålningen från lysdioderna håller sig inom gränsvärdena för tillgäng-
lig strålning för klass 1 i alla arbets-, service-, underhålls- och felsituationer.

Den här symbolen betyder: Släng inte produkten bland dina hushållssopor!

Se informationen från dina lokala myndigheter eller kontakta återförsäljare om 
korrekt hantering av förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning. Återvinning 
hjälper till att bevara naturresurserna och undvika skadliga effekter för människan 
och miljön på grund av felaktig avfallshantering.

Grafiska symboler som används på den här basenheten
Här visas exempel på viktiga varningssymboler.

Symboler Beskrivningar Symboler Beskrivningar Symboler Beskrivningar

Läge "PÅ" Läge "AV" STANDBY

Tryckknappar Jord (anslut-
ning för 
skydds-
jordning)

Jord (skydds-
jordning)

KLASS II-
UTRUSTNING

Klass II-
utrustning med 
funktions-
jordning

Funktions-
jordning

Allmän 
försiktighet

Hög 
temperatur

Risk för elek-
triska stötar

FÖRSIKTIGT 
fläktblad i 
rörelse

FÖRSIKTIGT 
DUBBEL POL/
NEUTRAL 
SÄKRING
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2.3 Varnings- och försiktighetsetiketter
En varningsetikett med säkerhetssymboler finns på följande plats i maskinen. Etiketten och symbolerna 
indikerar att du måste vara särskilt försiktig för att undvika farliga situationer och allvarliga skador när du byter 
enheter.

7FÖRSIKTIGT 

Ta INTE bort varnings- eller säkerhetsetiketter!

- Om varnings- eller säkerhetsetiketter tas bort finns det risk för att man missar att kontrollera någon del, 
vilket kan leda till oväntade problem eller skador. Om varnings- eller säkerhetsetiketter har tagits bort 
eller är oläsliga på grund av smuts, kontakta en servicetekniker.

2.3.1 Säkerhetsetiketter på fixeringsenhetens transportenhet

7FÖRSIKTIGT 
Hög temperatur! Brännskada

Risk för brännskador.

- Vidrör INTE vänster sida av fixeringsenheten när fixeringsenhetens sidodel eller sidolucka 
har öppnats för borttagning av felmatat papper.

7FÖRSIKTIGT 
Hög temperatur! Brännskada

Risk för brännskador.

- Vidrör INTE det övre sida av avfuktaren har innan du lyfter överföringsbältet till 
transportenheten för att ta bort felmatat papper.

7FÖRSIKTIGT 
Skada

Risk för personskador.

- Stoppa INTE in handen eller armen mellan huvudenheten och fixeringsenhetens 
transportenhet.

- Om du vidrör elkontakter kan maskinen skadas och oförutsedda problem uppstå.

- Utför inga åtgärder själv, utan kontakta servicetekniker.
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2.3.2 Varningsetikett på behållaren för använd toner

7VARNING
Explosion

Tonern kan fatta eld och orsaka fara.

- Elda INTE upp behållaren för använd toner.
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2.3.3 Varnings- och säkerhetsetiketter på Sadelhäftare SD-513

7VARNING
Skada

Om du stoppar in handen i utmatningsöppningen medan papper matas ut till buntutmatnings-
facket kan en oväntad olycka inträffa.

- Stoppa inte in handen i utmatningsöppningen när du tar bort utskrifter från buntutmatnings-
facket. 

- Innan du tar bort utskrifter ska du se till att samtliga papper har matats ut till buntutmatningsfacket.
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7FÖRSIKTIGT 
Skada

Om du fastnar med händerna kan det orsaka skador.

- Stoppa INTE in handen mellan klämavdelningen och huvudenheten när du stänger 
klämavdelningen. 

- Var noga med att stänga klämavdelningen.
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7FÖRSIKTIGT 
Hög temperatur! Brännskada

Den interna enhetens motordel kan vara mycket varm. Om du rör vid den kan du bränna dig.

- Vidrör INTE den interna enhetens motordel med handen. 

- När klämavdelningen öppnas kan den interna enheten inuti sadelhäftaren vara placerad 
fram. Var särskilt noga med att rensa felmatat papper inuti sadelhäftarens maskinkropp.
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2.3.4 Säkerhetsetikett på Limbindare PB-503

7FÖRSIKTIGT 
Hög temperatur! Brännskada

Risk för brännskador.

- Vidrör INTE limtanken.

- Var särskilt försiktig när du för tillbaka limtanken på plats.
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2.3.5 Säkerhetsetiketter på Efterbehandlare FS-532

7FÖRSIKTIGT 
Skada

Du kan skada dig genom att till exempel fastna med fingrarna mellan huvudenheten och det 
primära (huvud-)pappersfacket när facket lyfts upp. 

- Lägg INTE händerna ovanpå de utskrivna pappersarken när du tar bort dem från 
huvudpappersfacket. 

- Se till att du håller i både den främre och bakre delen av bunten när du tar bort den från facket.

7FÖRSIKTIGT 
Skada

Oväntade skador kan uppstå, till exempel kan du fastna med fingrarna när huvudpappersfacket 
rör sig i sidled. Stoppa INTE in fingrarna mellan huvudpappersfacket och huvudenheten.

- Var försiktig när du tar bort papper från facket.
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7FÖRSIKTIGT 
Hög temperatur! Brännskada

Efterbehandlaren som är installerad tillsammans med Hålslagssats PK-522 har en ihålig del. Om 
du rör vid motorn inne i den ihåliga delen kan det orsaka brännskador. Stoppa INTE in händerna 
i den ihåliga delen av efterbehandlaren. 

- Stick inte in händerna långt in i den ihåliga delen när du tar bort felmatat papper.
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2.3.6 Säkerhetsetiketter på Utmatningsfack OT-510

7FÖRSIKTIGT 
Skada

Du kan skada dig genom att till exempel fastna med fingrarna mellan huvudenheten och det 
primära (huvud-)pappersfacket när facket lyfts upp. 

- Lägg INTE händerna ovanpå de utskrivna pappersarken när du tar bort dem från huvud-
pappersfacket. 

- Se till att du håller i både den främre och bakre delen av bunten när du tar bort den från facket.

7FÖRSIKTIGT 
Skada

Oväntade skador kan uppstå, till exempel kan du fastna med fingrarna när huvudpappersfacket 
rör sig i sidled. 

- Stoppa INTE in fingrarna mellan huvudpappersfacket och huvudenheten. 

- Var försiktig när du tar bort papper från facket.
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2.3.7 Säkerhetsetiketter på Reläenhet RU-518/Fuktare HM-103

7FÖRSIKTIGT 
Elstöt, brand

Det finns risk för elstötar och brand. Häll INTE i någon annan vätska än de angivna i 
enheten. Fyll aldrig själv på vätska i enheten.

- Om det kommer vätska på någon av de elektriska komponenterna i enheten kan 
maskinen skadas och oförutsedda problem uppstå.

7FÖRSIKTIGT 
Skada

Risk för personskador. Se upp så att du INTE tappar vätskefyllda behållare.

- Om det kommer vätska på golvet blir golvet halt och oförutsedda problem kan uppstå.
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2.3.8 Varningsetikett för strömläckage på baksidan av huvudenheten

7VARNING
Elstöt

Det finns risk för elstötar.

- Eftersom en stor mängd ström läcker ska du se till att ansluta strömkontakten till ett 
strömuttag som är jordat.

- Innan maskinkroppen kopplas ur ska alla tillvalsenheters strömkontakter dras ur.
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2.3.9 Säkerhets- och varningsetiketter på Automatisk ringbindare GP-502

7FÖRSIKTIGT 
Skada

Risk för personskador.

- Lägg ALDRIG handen på displaypanelen när du stänger den övre delen av den automatiska 
ringbindaren!

- Var försiktig när du stänger den övre delen av den automatiska ringbindaren.

7FÖRSIKTIGT 
Skada

Du kan skada dig genom att slå i huvudet.

- Akta huvudet när ringbindarens övre lock eller direktinmatningsbord är öppna.

- Var särskilt försiktig när du tar bort felmatat papper.
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2.3.10 Varningsetiketter för jordning av maskinkroppen, Integrerad Color Care-
enhet IQ-501, Pappersmatare PF-710m, Sadelhäftare SD-513, Reläenhet 
RU-518, Vikningsenhet FD-503, Stapelenhet med hög kapacitet LS-506 och 
Limbindare PB-503
Varningsetiketter för jordning sitter på baksidan av maskinkroppen, Integrerad Color Care-enhet IQ-501, 
Pappersmatare PF-710m, Sadelhäftare SD-513, Reläenhet RU-518, Vikningsenhet FD-503, Stapelenhet med 
hög kapacitet LS-506 och Limbindare PB-503.

7VARNING
Elstöt

Läckor kan orsaka eldsvådor och elstötar.

- Den här produkten får endast anslutas till ett jordat eluttag.
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2.4 Att tänka på vid användningen
Följ säkerhetsanvisningarna nedan för bästa möjliga prestanda.

2.4.1 Strömförsörjning
Krav på strömkälla följer nedan.

Använd en strömkälla med så små spännings- eller frekvensvariationer som möjligt.

2.4.2 Driftmiljö
Miljökraven för korrekt användning av maskinen följer nedan.

- Drifttemperatur: 10°C (50°F) till 30°C (86°F)

- Luftfuktighet: 10–80%

2.4.3 Förvaring av utskrivet material
Följ rekommendationerna nedan för förvaring av utskrivet material.

- Utskrivna sidor som ska förvaras tillsammans under en lång tid bör förvaras där de inte utsätts för 
dagsljus och hög temperatur för att förhindra dem från att blekna eller fastna i varandra.

- Lim som innehåller lösningsmedel (t.ex. limspray) kan lösa upp toner på det utskrivna materialet.

2.4.4 Ozonutsläpp
Vid utskrift frigörs en liten mängd ozon. Denna mängd är inte tillräckligt stor för att skada någon. Se emellertid 
till att rummet där maskinen används har tillräckligt god ventilation, i synnerhet om du skriver ut stora 
mängder material, eller om maskinen används kontinuerligt under en lång period.

2.4.5 Direkt solljus
Installera inte maskinen med tillval på ett ställe som är utsatt för direkt solljus. Maskinens prestanda kan då 
försämras eller andra problem uppstå.

2.4.6 Autentiseringsenhet AU-201S
Använd inte produkten i närheten av vatten, eftersom den då kan skadas.

USB-kabeln får inte klippas av, skadas, modifieras eller böjas med våld. En skadad eller avklippt USB-kabel 
kan orsaka fel.

Enheten får inte tas isär, eftersom den då kan skadas.

Förvara inte IC-kortet närmare än 40 mm från kortskanningsområdet.
(Skillnader i Europa)

2.4.7 Data som lagras i maskinen
För maskiner med hårddisk bör du köra funktionen [Inställning för Radera alla data] innan maskinen säljs, 
kasseras eller returneras efter leasing för att förhindra att data sprids till obehöriga.

Med funktionen [Inställning för Radera alla data] kan du skriva över och radera alla data som lagrats på alla 
hårddiskområden.

Kontakta servicetekniker innan du använder funktionen [Inställning för Radera alla data].

Du bör säkerhetskopiera hårddisken regelbundet som försiktighetsåtgärd i händelse av hårddiskfel. Kontakta 
servicetekniker för mer information om hårddiskbackup.

Destination Nordamerika Europa, Sydostasien, Australien

Spänning 208 V till 240 V AC 220 V till 240 V AC

Frekvens 60 Hz 50–60 Hz
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2.4.8 Försiktighetsåtgärd vid användning av Vikningsenhet, Efterbehandlare och 
Utmatningsfack
Huvudfacket på Vikningsenhet FD-503, Efterbehandlare FS-532 och Utmatningsfack OT-510 sjunker i takt 
med att material skrivs ut. Låt INTE några föremål störa pappersfacket på vänster sida av efterbehandlaren, 
eftersom det kan orsaka skador på efterbehandlaren.



2-30 AccurioPress 6136/6136P/6120

Om du glömmer administratörslösenordet2 2.5

2.5 Om du glömmer administratörslösenordet
Administratörslösenord är "00000000" som fabriksstandard.

Om administratörslösenordet har ändrats, kontakta servicetekniker.
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