
Jam MP A (Papirstopp flerfunksjon A), Jam C1 A (Papirstopp C1 A), Jam C2 A (Papirstopp C2 A),
Jam C3 A (Papirstopp C3 A) (alle papirkassetter og deksel A)
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Obs!
Kontroller at det fastkjørte papiret ikke er langt 
inne i skriveren fremdeles.
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Obs!
Når du har åpnet og lukket deksel A, forsvinner 
feilmeldingen.

Laserskriver

Veiledning for papirstopp Når papirstoppmeldingen vises i LCD-panelet, velger du den tilsvarende fremgangsmåten 
for å fjerne det fastkjørte papiret. 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske brukerhåndboken.

w
Advarsler må følges nøye 
for å unngå personskade.

Merknader inneholder viktig 
informasjon og nyttige tips om 
hvordan du bruker skriveren.



Jam A (Papirstopp A) (deksel A)

w
Advarsel:
Med mindre du blir spesifikt bedt om det 
i denne håndboken, må du passe på at du 
ikke berører smelteenheten, som er merket 
med CAUTION HOT SURFACE 
(FORSIKTIG! VARM OVERFLATE) og 
CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(FORSIKTIG! HØY TEMPERATUR), 
eller områdene omkring. Hvis skriveren har 
vært i bruk, kan smelteenheten og områdene 
rundt være veldig varme. Hvis du må 
berøre et av disse områdene, må du vente 
40 minutter til varmen avtar.
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Obs!
Plasser patronen på et rent og flatt underlag.
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Obs!
Du må bare berøre den grønne delen av 
papirhenterullen. Hvis du berører andre deler, 
kan det føre til papirstopp.
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Obs!
Sett inn patronen med pilmerket på oversiden av 
tonerpatronen vendt mot deksel A.
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Jam A B (Papirstopp A B) (deksel A eller B)

w
Advarsel:
Med mindre du blir spesifikt bedt om 
det i denne håndboken, må du passe 
på at du ikke berører smelteenheten, 
som er merket med CAUTION HOT 
SURFACE (FORSIKTIG! VARM 
OVERFLATE) og CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (FORSIKTIG! 
HØY TEMPERATUR), eller 
områdene omkring. Hvis skriveren 
har vært i bruk, kan smelteenheten og 
områdene rundt være veldig varme. 
Hvis du må berøre et av disse 
områdene, må du vente 40 minutter 
til varmen avtar.
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Obs!
Plasser patronen på et rent og flatt 
underlag.
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Obs!
Hvis det er vanskelig å få ut det 
fastkjørte papiret, snur du på rullen 
slik at papiret ikke strammes lenger, 
deretter drar du det rett ut.
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Obs!
Når den valgfrie dupleksenheten 
er installert, må dekselet til 
dupleksenheten åpnes før du åpner 
deksel B.
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Advarsel:
Pass på at du ikke berører valsene i 
smelteenheten, da de kan være svært 
varme. 
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Obs!
Hvis du har installert dupleksenheten, 
må du lukke deksel B før du lukker 
dekselet til dupleksenheten.
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Obs!
Sett inn patronen med pilmerket 
på oversiden av tonerpatronen vendt 
mot deksel A.
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Papirstopp DM (deksel DM)
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Obs!
❏ Hvis papiret rives i stykker, må 

du passe på å fjerne alle bitene.
❏ Hvis det ikke er mulig å fjerne 

fastkjørt papir på denne måten, 
åpner du deksel A eller deksel B og 
fjerner det fastkjørte papiret slik det 
er beskrevet i “Papirstopp A B 
(Deksel A eller B)”.
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