Impressora làser
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Les advertències s'han de tenir en compte per evitar lesions físiques.

Les notes contenen informació i consells útils sobre el funcionament de la impressora.

Guia d'embussos de paper

Quan la pantalla LCD mostri el missatge d'error Embús de paper XXX, seleccioneu la descripció
adequada per extreure el paper encallat.
Per obtenir més informació, consulteu la Guia de l'usuari en línia.

Embús de paper MP A, embús de paper C1 A, embús de paper C2 A, embús de paper C3 A
(tots els calaixos de paper i la coberta A)
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Nota:
Comproveu que no quedi paper encallat ben endins
de la impressora.

Si hi ha una o més unitats de calaix de paper
opcionals instal·lades, repetiu els passos 1 i 2 per
treure tots els calaixos de paper.

Si hi ha unitats de calaix opcionals instal·lades, torneu
a col·locar tots els calaixos.

Embús de paper A (coberta A)
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Nota:
Si hi ha instal·lat l'apilador opcional, primer
aixequeu l'apilador i després obriu la coberta A.
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Nota:
Deixeu el cartutx damunt una superfície neta i plana.
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Nota:
Introduïu el cartutx amb la marca de la fletxa de la
part superior del cartutx de tractament d'imatges
mirant cap a la coberta A.
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Nota:
Si el paper encallat no es pot treure fàcilment, gireu
el rodet per eliminar tensió al paper i, tot seguit,
traieu-lo verticalment.
Nota:
Si no trobeu el paper encallat a la coberta A, obriu
la safata MP i el calaix de paper estàndard per
confirmar que no hi queda paper encallat. Consulteu
"Embús de paper MP A, embús de paper C1 A,
embús de paper C2 A, embús de paper C3 A (tots els
calaixos de paper i la coberta A)".

Embús de paper A B (coberta A o B)
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Nota:
Si el paper encallat no es pot treure
fàcilment, gireu el rodet per eliminar
tensió al paper i, tot seguit, traieu-lo
verticalment.
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Nota:
Si hi ha instal·lat l'apilador opcional,
aixequeu la safata de l'apilador i
després obriu la coberta A.

Nota:
Si s'ha instal·lat la unitat d'impressió
a doble cara opcional, obriu la
coberta de la unitat d'impressió a
doble cara abans d'obrir la coberta B.
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Nota:
Deixeu el cartutx damunt una
superfície neta i plana.
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Advertència:
Mireu de no tocar els rodets de la
unitat de fonedora, perquè poden
estar molt calents.

Advertència:
Tret que s'indiqui específicament en
aquesta guia, aneu amb compte de
no tocar la fonedora, marcada amb
el text CAUTION HIGH
TEMPERATURE, ni les parts
adjacents. Si la impressora s'acaba
d'utilitzar, la fonedora i les zones
properes poden estar molt calentes.
Si heu de tocar alguna d'aquestes
zones, apagueu la impressora i
espereu 30 minuts per deixar que es
refredin.
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Nota:
Si s'ha instal·lat la unitat d'impressió
a doble cara opcional, tanqueu la
coberta de la unitat d'impressió a
doble cara després de tancar la
coberta B.
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Embús de paper DM (coberta de la
unitat d'impressió a doble cara)
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Embús de paper STK
1
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Nota:
❏ Si el paper s'ha esquinçat,
comproveu que n'heu tret tots els
trossos.
❏ Si no podeu extreure el paper
encallat amb aquest procediment,
obriu la coberta A o la coberta B i
traieu el paper encallat com es
descriu a "Embús de paper A B
(coberta A o B)".
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Nota:
Quan l'error no s'elimina amb el
procediment anterior, traieu la unitat
d'impressió a doble cara de la
impressora i comproveu si l'embús es
produeix a l'obertura inferior de la part
posterior de la impressora.
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