
Jam MP A (Εµπλοκή στη θέση MP A), Jam C1 A (Εµπλοκή στη θέση C1 A),
Jam C2 A (Εµπλοκή στη θέση C2 A), Jam C3 A (Εµπλοκή στη θέση C3 A) (όλες οι κασέτες χαρτιού και το κάλυµµα A)
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Σηµείωση:
Βεβαιωθείτε ότι το µπλοκαρισµένο χαρτί δεν 
βρίσκεται ακόµη βαθιά µέσα στον εκτυπωτή.
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Σηµείωση:
Αφού ανοίξετε και µετά κλείσετε το κάλυµµα A, 
το µήνυµα σφάλµατος απαλείφεται.

Εκτυπωτής λέιζερ

Οδηγίες απεµπλοκής χαρτιού Όταν στην οθόνη LCD εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος Jam XXX (Εµπλοκή στη θέση XXX), 
επιλέξτε την κατάλληλη περιγραφή για την απεµπλοκή του χαρτιού. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης.

w
Προειδοποιήσεις Πρέπει να 
ακολουθούνται µε προσοχή για 
την αποφυγή τραυµατισµών.

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



Jam A (Εµπλοκή στη θέση A) (κάλυµµα A)
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Προειδοποίηση:
Εκτός εάν σας δίνονται συγκεκριµένες οδηγίες 
στο παρόν εγχειρίδιο, προσέξτε να µην αγγίξετε 
τη µονάδα τήξης, η οποία φέρει την ένδειξη 
CAUTION HOT SURFACE (ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) και CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ), ή τις περιοχές γύρω από αυτήν. 
Εάν ο εκτυπωτής έχει χρησιµοποιηθεί πρόσφατα, 
η θερµοκρασία της µονάδας τήξης και των γύρω 
περιοχών µπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή. Εάν 
πρέπει να αγγίξετε ένα από αυτά τα µέρη, περιµένετε 
40 λεπτά µέχρι να υποχωρήσει η θερµότητα.
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Σηµείωση:
Τοποθετήστε την κασέτα επάνω σε µια καθαρή, 
επίπεδη επιφάνεια.
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Σηµείωση:
Αγγίξτε µόνο το πράσινο µέρος του κυλίνδρου 
συλλογής. Εάν αγγίξετε οποιοδήποτε άλλο µέρος, 
ενδέχεται να προκληθεί εµπλοκή χαρτιού.
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Σηµείωση:
Τοποθετήστε την κασέτα µε την ένδειξη βέλους στο 
επάνω µέρος της κασέτας τόνερ στραµµένη προς το 
κάλυµµα A.
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Jam A B (Εµπλοκή στη θέση A ή B) (κάλυµµα A ή B)
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Προειδοποίηση:
Εκτός εάν σας δίνονται συγκεκριµένες 
οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο, προσέξτε 
να µην αγγίξετε τη µονάδα τήξης, η οποία 
φέρει την ένδειξη CAUTION HOT 
SURFACE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΖΕΣΤΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) και CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΨΗΛΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ), ή τις περιοχές γύρω 
από αυτήν. Εάν ο εκτυπωτής έχει 
χρησιµοποιηθεί πρόσφατα, η 
θερµοκρασία της µονάδας τήξης και των 
γύρω περιοχών µπορεί να είναι εξαιρετικά 
υψηλή. Εάν πρέπει να αγγίξετε ένα από 
αυτά τα µέρη, περιµένετε 40 λεπτά µέχρι 
να υποχωρήσει η θερµότητα.
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Σηµείωση:
Τοποθετήστε την κασέτα επάνω σε µια 
καθαρή, επίπεδη επιφάνεια.
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Σηµείωση:
Εάν δεν µπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα 
το µπλοκαρισµένο χαρτί, στρέψτε τον 
κύλινδρο για να χαλαρώσει το χαρτί και 
µετά τραβήξτε το έξω.
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Σηµείωση:
Όταν η πρόσθετη µονάδα εκτύπωσης 
διπλής όψης είναι συνδεδεµένη, ανοίξτε 
το κάλυµµα της µονάδας εκτύπωσης διπλής 
όψης προτού ανοίξετε το κάλυµµα B.
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Προειδοποίηση:
Προσέξτε να µην αγγίξετε τους 
κυλίνδρους της µονάδας τήξης, καθώς 
η θερµοκρασία τους µπορεί να είναι 
εξαιρετικά υψηλή. 
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Σηµείωση:
Εάν συνδέσατε τη µονάδα εκτύπωσης 
διπλής όψης, κλείστε το κάλυµµα της 
µονάδας εκτύπωσης διπλής όψης αφού 
κλείσετε το κάλυµµα B.
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Σηµείωση:
Τοποθετήστε την κασέτα µε την ένδειξη 
βέλους στο επάνω µέρος της κασέτας τόνερ 
στραµµένη προς το κάλυµµα A.
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Jam DM (Εµπλοκή στη θέση DM) 
(κάλυµµα DM)
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Σηµείωση:
❏ Εάν το χαρτί είναι σκισµένο, φροντίστε 

να αφαιρέσετε όλα τα κοµµάτια.
❏ Στην περίπτωση που δεν µπορείτε να 

αφαιρέσετε το µπλοκαρισµένο χαρτί 
µε αυτή τη διαδικασία, ανοίξτε το 
κάλυµµα A ή το κάλυµµα B και 
αφαιρέστε το µπλοκαρισµένο χαρτί 
µε τον τρόπο που περιγράφεται στην 
ενότητα «Jam A B (Εµπλοκή στη 
θέση A ή B) (κάλυµµα A ή B)».
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