
Laserprinter

Vejledning i papirstop Når LCD-panelet viser fejlmeddelelsen Papirstop XXX, vælges den relevante beskrivelse for at fjerne 
det fastklemte papir. 
Se den online brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

w
Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå personskader.

Bemærkninger indeholder oplysninger og nyttige tip om betjeningen af printeren.

Papirstop MP A, Papirstop C1 A, Papirstop C2 A, Papirstop C3 A (alle papirkassetter og låge A)
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Hvis der er installeret en eller flere 
papirkassetteenheder som ekstraudstyr, skal du 
gentage trin 1 og 2 for at trække alle papirkassetter 
ud.
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Bemærk:
Kontroller, at det fastklemte papir ikke sidder langt 
inde i printeren.
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Hvis du har kassetteenheder installeret som 
ekstraudstyr, sættes disse i igen.
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Papirstop A (låge A)
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Bemærk:
Når der er installeret en stakker som ekstraudstyr, 
hæves stakkeren først, hvorefter låge A åbnes.
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Bemærk:
Læg patronen på en ren, plan overflade.
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Bemærk:
Hvis det fastklemte papir ikke kan fjernes let, skal du 
dreje på rullen for at reducere papirets spænding og 
derefter trække det lige ud.
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Bemærk:
Sæt patronen i, så pilmærket øverst på 
billedkassetten vender mod låge A.
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Bemærk:
Hvis det fastklemte papir ikke findes ved låge A, 
åbnes MP-bakken og standardpapirkassetten, for at 
kontrollere at der ikke sidder fastklemt papir tilbage. 
Se "Papirstop MP A, Papirstop C1 A, Papirstop C2 
A, Papirstop C3 A (alle papirkassetter og låge A)."



Papirstop A B (låge A eller B)
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Bemærk:
Når stakkeren er installeret som 
ekstraudstyr, løftes bakken på 
stakkeren op, hvorefter låge A åbnes.
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Bemærk:
Læg patronen på en ren, plan 
overflade.
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Bemærk:
Hvis det fastklemte papir ikke kan 
fjernes let, skal du dreje på rullen for 
at reducere papirets spænding og 
derefter trække det lige ud.
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Bemærk:
Når dupleksenheden er installeret 
som ekstraudstyr, åbnes 
dupleksenhedens låge før låge B.

w
Advarsel:
Medmindre denne vejledning 
specifikt angiver andet, må der ikke 
røres ved fuseren, der er mærket 
CAUTION HIGH TEMPERATURE, 
eller de omgivende områder. Hvis 
printeren har været i brug, kan 
fuseren og de omgivende områder 
være meget varme. Hvis det er 
nødvendigt at berøre et af disse 
områder, skal du slukke printeren og 
vente 30 minutter for at lade dem 
afkøle, før du berører dem.
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w
Advarsel:
Pas på ikke at røre ved rullerne i 
fuserenheden, de kan være meget 
varme.
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Bemærk:
Når dupleksenheden er installeret 
som ekstraudstyr, lukkes 
dupleksenhedens låge efter låge B.
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Papirstop DM 
(dupleksenhedens låge) Papirstop STK
1
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Bemærk:
❏ Hvis papiret rives i stykker, skal 

alle stumper fjernes.
❏ Hvis du ikke kan fjerne fastklemt 

papir på denne måde, skal du åbne 
låge A eller låge B og fjerne det 
fastklemte papir som beskrevet i 
"Papirstop A B (låge A eller B)".
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Bemærk:
Hvis fejlen ikke slettes efter udførelsen 
af ovenstående fremgangsmåde, tages 
dupleksenheden ud af printeren, og det 
kontrolleres, om der er fastklemt papir 
ved åbningen på den nederste del af 
printerens bagside.
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