
Pappersstopp kombi A, pappersstopp C1 A, pappersstopp C2 A, pappersstopp C3 A 
(alla papperskassetter och lucka A)
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Anmärkning
Kontrollera att det papper som fastnat inte sitter 
kvar långt in i skrivaren.
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Anmärkning
När du har öppnat och stängt lucka A försvinner 
felmeddelandet.

Laserskrivare

pappersstoppsguide När felmeddelandet Jam XXX (Pappersstopp XXX) visas på displayen väljer du lämplig 
beskrivning för att åtgärda pappersstoppet. 
Mer information finns i Onlinehandboken.

w
Varningar måste noga efterföljas 
för att undvika kroppsskador.

Anmärkning innehåller viktig 
information och praktiska tips 
om hur du använder skrivaren.



Pappersstopp A (lucka A)

w
Varning!
Såvida inget annat specifikt anges i den 
här handboken ska du vara försiktig så att 
du inte vidrör fixeringsenheten, som är märkt 
CAUTION HOT SURFACE (VARNING 
HET YTA) och CAUTION HIGH 
TEMPERATURE (VARNING HÖG 
TEMPERATUR), eller de omgivande 
ytorna. Om skrivaren har använts kan 
fixeringsenheten och omgivande ytor vara 
mycket varma. Om du måste röra områdena 
väntar du först i 40 minuter så att 
temperaturen sjunker.
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Anmärkning
Placera kassetten på en ren, plan yta.
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Anmärkning
Vidrör endast den gröna delen på pickuprullen. 
Om du vidrör några andra delar kan det orsaka 
ett pappersstopp.
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5

Anmärkning
Skjut in kassetten så att pilsymbolen ovanpå 
bildkassetten är vänd mot lucka A.
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Pappersstopp A B (lucka A eller B)

w
Varning!
Såvida inget annat specifikt anges 
i den här handboken ska du vara 
försiktig så att du inte vidrör 
fixeringsenheten, som är märkt 
CAUTION HOT SURFACE 
(VARNING HET YTA) och 
CAUTION HIGH TEMPERATURE 
(VARNING HÖG 
TEMPERATUR), eller de 
omgivande ytorna. Om skrivaren 
har använts kan fixeringsenheten 
och omgivande ytor vara mycket 
varma. Om du måste röra områdena 
väntar du först i 40 minuter så att 
temperaturen sjunker.
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Anmärkning
Placera kassetten på en ren, plan yta.
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Anmärkning
När papper som har fastnat inte går 
att ta bort lätt, vrider du rullen för 
att spänningen ska försvinna från 
papperet. Dra det sedan rakt utåt.
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Anmärkning
Öppna luckan till enheten för 
dubbelsidig utskrift först, om en 
sådan finns installerad, innan du 
öppnar lucka B.
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w
Varning!
Var försiktig så att du inte vidrör 
rullarna i fixeringsenheten, eftersom 
de kan vara mycket varma. 
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Anmärkning
Om det finns en enhet för dubbelsidig 
utskrift installerad stänger du luckan 
till den efter att du har stängt lucka B.
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Anmärkning
Skjut in kassetten så att pilsymbolen 
ovanpå bildkassetten är vänd mot 
lucka A.

9



Pappersstopp DM (lucka DM)
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Anmärkning
❏ Om papperet har gått sönder ser 

du till att ta bort alla bitar.
❏ Om du inte kan ta bort papper som 

har fastnat på det här sättet öppnar 
du lucka A eller lucka B och tar bort 
papperet som har fastnat enligt 
beskrivningen i ”Pappersstopp A B 
(lucka A eller B)”.
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