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Advar
Undgå
fikserin
CAUT
(FORS
eller de
Hvis p
fikserin
område

pir, skal 

4

w
Advarsel!
Undgå omhyggeligt at berøre fik-
seringsenheden, som er mærket 
CAUTION HIGH TEMPERA-
TURE (FORSIGTIG, HØJ 
TEMPERATUR) eller de 
omkringliggende områder. Hvis 
printeren har været i brug, kan 
fikseringsenheden og de omgiven-
de områder være meget varme.
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Farvelaserprinter

elsen Jam WWWWW, skal du vælge den relevante 
dende papir. 
gervejledningen, som findes online.
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Advarsler! Skal følges 
omhyggeligt for at undgå 

Bemærkninger Indeholder vigtige 
oplysninger og nyttige tip om betjeningen 
af printeren.
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gsenheden, som er mærket 
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Bemærk:
Hvis du ikke kan se fastklemt pa
du fortsætte til næste trin.
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Vejledning i papirstop Hvis LCD-panelet viser fejlmeddel
beskrivelse for at fjerne det fastsid
Yderligere oplysninger findes i bru

personskade.

Papirstop C (afdækning C) Papirst
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Papirstop DM 
(afdækning DM)
1

Bemærk:
Hvis dupleksenheden (ekstra tilbehør) 
er monteret, skal afdækning D åbnes 
først.
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Bemærk:
Hvis dupleksenheden (ekstra tilbehør) 
er monteret, skal afdækning D åbnes 
først.

2

3

4

Bemærk:
Hvis det er vanskeligt at se det
fastklemte papir, sidder papire
i printeren. I dette tilfælde skal
forsigtigt trække i papiret, til d
positionen vist ovenfor og dere
langsomt trække papiret ud.
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Bemærk:
Hvis dupleksenheden (ekstra ti
er monteret, skal afdækning D l
sidst.

Papirstop E 
(afdækning E)

Papirstop F 
(afdækning F)
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Hvis transparenter sidder 
fast ved MP-bakken
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Papirstop E 
Papirstop G 

(afdækning G)
Papirstop LC 

(paperkassette)
Papirstop MP 
(MP-bakken)


