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Προειδοποίηση:
Προσέξτε να µην αγγίξετε τη µονάδα 
τήξης, που φέρει την ένδειξη 
CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ), ή τις περιοχές γύρω 
από αυτή. Εάν ο εκτυπωτής έχει 
χρησιµοποιηθεί πρόσφατα, η 
θερµοκρασία της µονάδας τήξης και 
των γύρω περιοχών θα είναι εξαιρετικά 
υψηλή.
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Έγχρωµος εκτυπωτής 

Οδ  µήνυµα σφάλµατος Jam WWWWW (Εµπλοκή WWWWW), 
ια την απεµπλοκή του χαρτιού. 
τρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό αναφοράς.
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Προειδοποιήσεις: Πρέπει να 
ακολουθούνται µε προσοχή για την 

Σηµειώσεις: Περιέχουν σηµαντικές 
πληροφορίες και χρήσιµες συµβουλές σχετικά 
µε τη λειτουργία του εκτυπωτή.

πλοκή D) (κάλυµµα D)
οποίηση:
τε να µην αγγίξετε τη µονάδα τήξης, 
ει την ένδειξη CAUTION HIGH 
RATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ 
ΚΡΑΣΙΑ), ή τις περιοχές γύρω από 
ν ο εκτυπωτής έχει χρησιµοποιηθεί 
τα, η θερµοκρασία της µονάδας 
ι των γύρω περιοχών θα είναι 
κά υψηλή.
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Σηµείωση:
Όταν δεν είναι δυνατός ο εντοπισµ
µπλοκαρισµένου χαρτιού, προχωρή
επόµενο βήµα.
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ηγός απεµπλοκής χαρτιού Όταν στην οθόνη LCD εµφανίζεται το
επιλέξτε την κατάλληλη περιγραφή γ
Για περισσότερες πληροφορίες, ανα

αποφυγή τραυµατισµών.

Jam C (Εµπλοκή C) (κάλυµµα C) Jam D (Εµ
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Jam DM (Εµπλοκή DM)
(κάλυµµα DM)
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Σηµείωση:
Όταν η πρόσθετη µονάδα εκτύπωσης διπλής 
όψης είναι συνδεδεµένη, ανοίξτε πρώτα το 
κάλυµµα D.
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Σηµείωση:
Όταν η πρόσθετη µονάδα εκτύπωσης διπλής 
όψης είναι συνδεδεµένη, ανοίξτε πρώτα το 
κάλυµµα D.
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Σηµείωση:
Εάν το µπλοκαρισµένο χαρτί δεν φ
η εµπλοκή συµβαίνει στο εσωτερικ
εκτυπωτή. Σε αυτήν την περίπτωση,
απαλά το χαρτί έως το σηµείο που 
στην παραπάνω εικόνα και στη συν
τραβήξτε αργά το χαρτί προς τα έξ
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Σηµείωση:
Όταν η πρόσθετη µονάδα εκτύπωσ
όψης είναι συνδεδεµένη, κλείστε τελ
κάλυµµα D.

Jam E (Εµπλοκή E)
(κάλυµµα E)

Jam F (Εµπλοκή F)
(κάλυµµα F)
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Όταν γίνεται εµπλοκή διαφανειών 
στη θήκη πολλαπλών χρήσεων
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Jam LC (Εµπλοκή LC)
(κασέτα χαρτιού)

Jam MP (Εµπλοκή στη θήκη
πολλαπλών χρήσεων) 

(θήκη πολλαπλών χρήσεων)

Copyr

Jam G (Εµπλοκή G)
(κάλυµµα G)


