
Jam MP A (Zakleszczenie MP A), Jam C1 A (Zakleszczenie C1 A), Jam C2 A (Zakleszczenie C2 A), 
Jam C3 A (Zakleszczenie C3 A) (wszystkie kasety na papier i pokrywa A)
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Uwaga:
Sprawdź, czy zakleszczony papier nie znajduje 
się wciąż wewnątrz drukarki.
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Uwaga:
Po otwarciu i zamknięciu pokrywy A komunikat 
o błędzie zostanie usunięty.

Drukarka laserowa

Przewodnik usuwania zakleszczeń papieru Po wyświetleniu na panelu LCD komunikatu o błędzie dotyczącego zakleszczenia 
papieru należy wybrać odpowiedni opis, aby wyjąć zakleszczony papier. 
Więcej informacji zawiera Elektroniczny przewodnik użytkownika.
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Ostrzeżenia muszą być przestrzegane, 
aby uniknąć uszkodzenia ciała.

Uwagi zawierają informacje i 
pomocne wskazówki dotyczące 
działania drukarki.



Jam A (Zakleszczenie A — pokrywa A)

w
Ostrzeżenie:
O ile nie jest to wyraźnie stwierdzone w 
przewodniku, nie należy dotykać utrwalacza 
oznaczonego etykietą CAUTION HOT 
SURFACE (PRZESTROGA — GORĄCA 
POWIERZCHNIA) i CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (PRZESTROGA — WYSOKA 
TEMPERATURA), ani otaczających go obszarów. 
Jeśli drukarka była niedawno używana, moduł 
utrwalacza i otaczające go obszary mogą być 
bardzo gorące. Jeżeli konieczne jest dotknięcie 
jednego z tych obszarów, należy odczekać 
40 minut, aż temperatura obniży się.
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Uwaga:
Kasetę należy umieścić na czystej, płaskiej 
powierzchni.
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Uwaga:
Należy dotykać tylko zielonej części rolki 
pobierającej. Dotykanie innych części może 
spowodować zakleszczenie papieru.
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Uwaga:
Włóż kasetę tak, aby znajdująca się na niej strzałka 
skierowana była w kierunku pokrywy A.
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Jam A B (Zakleszczenie A B — pokrywa A lub B)
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Ostrzeżenie:
O ile nie jest to wyraźnie stwierdzone 
w przewodniku, nie należy dotykać 
utrwalacza oznaczonego napisem 
CAUTION HOT SURFACE 
(PRZESTROGA — GORĄCA 
POWIERZCHNIA) i CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (PRZESTROGA — 
WYSOKA TEMPERATURA), ani 
otaczających go obszarów. Jeśli 
drukarka była niedawno używana, 
moduł utrwalacza i otaczające go 
obszary mogą być bardzo gorące. 
Jeżeli konieczne jest dotknięcie jednego 
z tych obszarów, należy odczekać 
40 minut, aż temperatura obniży się.
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Uwaga:
Kasetę należy umieścić na czystej, 
płaskiej powierzchni.
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Uwaga:
Jeśli nie można łatwo wyjąć 
zakleszczonego papieru, należy 
obrócić rolkę w celu poluzowania 
papieru, a następnie ją wyjąć.
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Uwaga:
Jeśli zainstalowano moduł druku 
dwustronnego, przed otwarciem pokrywy 
B należy otworzyć pokrywę modułu.
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Ostrzeżenie:
Nie należy dotykać rolek w module 
utrwalacza; mogą być bardzo gorące. 
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Uwaga:
Jeśli zainstalowano moduł druku 
dwustronnego, jego pokrywę należy 
zamknąć po zamknięciu pokrywy B.
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Uwaga:
Włóż kasetę tak, aby znajdująca się na 
niej strzałka skierowana była w kierunku 
pokrywy A.
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Jam DM (Zakleszczenie 
DM — pokrywa DM)
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Uwaga:
❏ Jeśli papier jest podarty, należy 

sprawdzić, czy wyjęte zostały 
wszystkie kawałki.

❏ Jeśli wykonując tę procedurę nie 
można wyjąć zakleszczonego papieru, 
należy otworzyć pokrywę A lub 
pokrywę B i wyjąć zakleszczony papier 
zgodnie z instrukcjami opisanymi 
w części „Jam A B (Zakleszczenie 
A B — pokrywa A lub B)”.
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