
Encrav MP A, Encrav C1 A, Encrav C2 A, Encrav C3 A (Todos os alimentadores de papel e a tampa A)
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Nota:
Certifique-se de que não há papel encravado nas 
zonas mais interiores da impressora.
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Nota:
Depois de abrir e fechar a tampa A, a mensagem 
de erro é eliminada.

Impressora laser

Guia de Desencravamento de Papel Quando aparece a mensagem de erro Encrav XXX no visor LCD, veja qual é a descrição 
adequada para resolver o encravamento de papel. 
Para obter mais informações, consulte o Guia do Utilizador Interactivo.

w
Atenção: Têm de ser seguidos 
cuidadosamente para evitar 
danos físicos.

Notas: Contêm informações importantes 
e conselhos úteis para a utilização da 
impressora.



Encrav A (Tampa A)

w
Atenção:
Excepto se especificamente indicado neste guia, 
tenha cuidado para não tocar na unidade de 
fusão, que tem as indicações CAUTION HOT 
SURFACE (CUIDADO SUPERFÍCIE 
QUENTE) e CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(CUIDADO ALTA TEMPERATURA), nem 
nas áreas circundantes. Se a impressora tiver 
estado em funcionamento, a unidade de fusão e 
as áreas circundantes podem estar muito quentes. 
Se tiver de tocar numa destas áreas, aguarde 
40 minutos até que a temperatura diminua.
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Nota:
Coloque a unidade sobre uma superfície plana 
e limpa.
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Nota:
Toque apenas na peça verde do rolete de recolha. 
Se tocar noutras peças, pode provocar um 
encravamento de papel.
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Nota:
Introduza a unidade com a seta existente na 
parte de cima da unidade de revelação virada 
para a Tampa A.
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Encrav A B (Tampa A ou B)

w
Atenção:
Excepto se especificamente indicado 
neste guia, tenha cuidado para não 
tocar na unidade de fusão, que tem as 
indicações CAUTION HOT SURFACE 
(CUIDADO SUPERFÍCIE 
QUENTE) e CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (CUIDADO ALTA 
TEMPERATURA), nem nas áreas 
circundantes. Se a impressora tiver 
estado em funcionamento, a unidade 
de fusão e as áreas circundantes podem 
estar muito quentes. Se tiver de tocar 
numa destas áreas, aguarde 40 minutos 
até que a temperatura diminua.
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Nota:
Coloque a unidade sobre uma superfície 
plana e limpa.
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Nota:
Quando não conseguir retirar o papel 
encravado facilmente, rode o rolete para 
reduzir a tensão exercida sobre o papel, 
e depois puxe-o para fora.
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Nota:
Quando a Unidade Dúplex opcional 
estiver instalada, abra a respectiva 
tampa antes de abrir a Tampa B.
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Atenção:
Tenha cuidado para não tocar nos 
roletes da unidade de fusão, porque 
podem estar muito quentes. 
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Nota:
Se tiver instalado a Unidade Dúplex, 
feche a respectiva tampa depois de fechar 
a Tampa B.
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Nota:
Introduza a unidade com a seta existente 
na parte de cima da unidade de revelação 
virada para a Tampa A.
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Encrav DM (Tampa DM)
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Nota:
❏ Se o papel se rasgar, não se esqueça 

de remover todos os pedaços de papel.
❏ Se desta forma não conseguir 

remover o papel encravado, abra a 
tampa A ou a tampa B e retire o papel 
encravado da forma descrita em 
“Encrav A B (Tampa A ou B)”.
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