
Jam MP A (Tukos MP A), Jam C1 A (Tukos C1 A), Jam C2 A (Tukos C2 A), Jam C3 A (Tukos C3 A) 
(Kaikki arkinsyöttölokerot ja kansi A)
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2
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Huomautus:
Tarkista, että juuttunutta paperia ei jää 
tulostimen sisään.

4

5

Huomautus:
Kun avaat ja suljet kannen A, virheilmoitus 
häviää näytöltä.

Lasertulostin

Paperin syöttöhäiriö -opas Kun tulostimen näytössä näkyy Jam XXX (Tukos XXX) -virheilmoitus, valitse sopiva ratkaisu, 
jolla saat paperitukoksen poistettua. 
Katso lisätietoja Online-käyttöoppaasta.

w
Varoitukset on noudatettava tarkoin 
henkilövahinkojen välttämiseksi.

Huomautukset sisältävät tulostimesi 
toimintaa koskevia tärkeitä tietoja ja 
hyödyllisiä vinkkejä.



Jam A (Cover A) (Tukos A (Kansi A))

w
Varoitus:
Ellei tässä oppaassa toisin mainita, varo 
koskettamasta kiinnitysyksikköä, jossa on 
merkinnät CAUTION HOT SURFACE 
(VAROITUS KUUMA PINTA) ja 
CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(VAROITUS KORKEA LÄMPÖTILA) tai 
sitä ympäröiviä alueita. Kiinnitysyksikkö ja 
sen ympäristö saattavat olla erittäin kuumia, 
jos tulostinta on käytetty äskettäin. Jos sinun 
on kosketettava joko kiinnitysyksikköä tai sen 
ympäristöä, odota ensin 40 minuuttia, jotta 
kiinnitysyksikkö ja sen ympäristö viilenevät.

1

2

Huomautus:
Aseta kasetti puhtaalle, tasaiselle alustalle.

3

Huomautus:
Koske ainoastaan nostotelan vihreään osaan. 
Muihin telan osiin koskeminen saattaa aiheuttaa 
paperin syöttöhäiriön.
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5

Huomautus:
Aseta väriainekasetti siten, että kasetin päällä 
oleva nuolisymboli osoittaa kantta A kohti.

6



Jam A B (Cover A or B) (Tukos A B (Kansi A tai B))

w
Varoitus:
Ellei tässä oppaassa toisin mainita, 
varo koskettamasta kiinnitysyksikköä, 
jossa on merkinnät CAUTION HOT 
SURFACE (VAROITUS KUUMA 
PINTA) ja CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (VAROITUS 
KORKEA LÄMPÖTILA) tai sitä 
ympäröiviä alueita. Kiinnitysyksikkö 
ja sen ympäristö saattavat olla erittäin 
kuumia, jos tulostinta on käytetty 
äskettäin. Jos sinun on kosketettava 
joko kiinnitysyksikköä tai sen 
ympäristöä, odota ensin 40 minuuttia, 
jotta kiinnitysyksikkö ja sen ympäristö 
viilenevät.

1

2

Huomautus:
Aseta kasetti puhtaalle, tasaiselle alustalle.

3

Huomautus:
Kun juuttunut paperi ei ole helposti 
poistettavissa, pyöritä telaa 
vapauttaaksesi paperin pintajännityksen 
ja vedä sitten paperi suoraan ulos.

4

Huomautus:
Kun valinnainen kaksipuoleisyksikkö 
on asennettu, avaa sen kansi ennen kuin 
avaat kannen B.

5

w
Varoitus:
Varo koskemasta kiinnitysyksikön 
teloihin, sillä ne saattavat olla erittäin 
kuumia. 

6
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Huomautus:
Jos kaksipuoleisyksikkö on asennettu, 
sulje sen kansi kun olet sulkenut 
kannen B.

8

Huomautus:
Aseta väriainekasetti siten, että kasetin 
päällä oleva nuolisymboli osoittaa kantta 
A kohti.
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Jam DM (Cover DM) 
(Tukos DM (Kansi DM))

1

2

Huomautus:
❏ Jos paperi on revennyt, varmista, 

että poistat kaikki revenneet paperin 
kappaleet.

❏ Jos et pysty poistamaan 
paperitukosta tämän toimenpiteen 
avulla, avaa kansi A tai kansi B ja 
poista juuttunut paperi kuten 
kohdassa Jam A B (Cover A or B) 
(Tukos A B (Kansi A tai B)).
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