
Vast MP A, Vast C1 A, Vast C2 A, Vast C3 A (alle papiercassettes en deksel A)
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Opmerking:
Controleer of er diep in de printer geen papier 
meer vastzit.
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Opmerking:
Nadat u deksel A hebt geopend en gesloten, wordt 
het foutbericht gewist.

Laserprinter

Handleiding bij papierstoringen Als het foutbericht over vastgelopen papier op het LCD-scherm verschijnt, kiest u de juiste 
beschrijving om het vastgelopen papier te verwijderen. 
Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

w
Waarschuwingen moeten nauwgezet 
worden opgevolgd om lichamelijk 
letsel te voorkomen.

Opmerkingen bevatten informatie over 
en tips voor het gebruik van de printer.



Vast A (deksel A)

w
Waarschuwing:
Tenzij dit wordt vermeld in deze handleiding 
moet voorkomen dat u de fixeereenheid 
aanraakt. Deze eenheid of de ruimte eromheen 
zijn aangegeven met CAUTION HOT 
SURFACE (VOORZICHTIG, HEET 
OPPERVLAK) en CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (VOORZICHTIG, HOGE 
TEMPERATUUR). Wanneer de printer 
in gebruik is, kan de fixeereenheid zeer 
warm worden. Als u een van deze delen 
moet aanraken, moet u het apparaat eerst 
40 minuten laten afkoelen.
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Opmerking:
Zet de cartridge op een schoon, plat oppervlak.
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Opmerking:
Raak alleen het groene deel van de invoerrol aan. 
Als u andere delen aanraakt, kan het papier 
vastlopen.
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Opmerking:
Steek de cartridge met het pijlteken aan de 
bovenkant van de tonercartridge in de richting 
van deksel A.
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Vast A B (deksel A of B)

w
Waarschuwing:
Tenzij dit wordt vermeld in deze 
handleiding moet voorkomen dat 
u de fixeereenheid aanraakt. Deze 
eenheid of de ruimte eromheen zijn 
aangegeven met CAUTION HOT 
SURFACE (VOORZICHTIG, HEET 
OPPERVLAK) en CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (VOORZICHTIG, 
HOGE TEMPERATUUR). Wanneer 
de printer in gebruik is, kan de 
fixeereenheid zeer warm worden. Als 
u een van deze delen moet aanraken, 
moet u het apparaat eerst 40 minuten 
laten afkoelen.
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Opmerking:
Zet de cartridge op een schoon, plat 
oppervlak.
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Opmerking:
Als het papier zich niet gemakkelijk laat 
verwijderen, draait u aan de rol om de 
spanning van het papier te halen en trekt 
u het er recht uit.
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Opmerking:
Wanneer de optionele duplexeenheid is 
geïnstalleerd, opent u het deksel van de 
duplexeenheid voordat u deksel B opent.
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Waarschuwing:
Zorg ervoor dat u de rollen in de 
fixeereenheid niet aanraakt omdat 
deze zeer heet kunnen zijn. 
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Opmerking:
Als u de duplexeenheid hebt 
geïnstalleerd, sluit u het deksel van 
de duplexeenheid nadat u deksel B hebt 
gesloten.

8

Opmerking:
Steek de cartridge met het pijlteken 
aan de bovenkant van de tonercartridge 
in de richting van deksel A.
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Vast DM (deksel DM)
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Opmerking:
❏ Als het papier is gescheurd, 

moet u alle afgescheurde stukken 
verwijderen.

❏ Als u het vastgelopen papier niet met 
deze procedure kunt verwijderen, 
opent u deksel A of deksel B en 
verwijdert u het vastgelopen papier 
volgens de instructies in “Vast A B 
(deksel A of B)”.
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