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Vigyázat! Az ilyen utasításokat a testi sérülések elkerülése érdekében gondosan be kell
tartani.

Megjegyzés Az ilyen részek a nyomtató használatára vonatkozó fontos információkat és hasznos

Papírelakadási útmutató

tanácsokat tartalmaznak.
Ha az LCD kijelzőn megjelenik a Elakadt papír: XXX hibaüzenet, ugorjon a hibaüzenetnek megfelelő
részre, és az utasításokat követve szüntesse meg a papírelakadást.
További tudnivalók az online használati útmutatóban találhatók.

Papírelakadás: MP A, Papírelakadás: C1 A, Papírelakadás: C2 A, Papírelakadás: C3 A
(Minden papírkazetta és az A jelű fedél)
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Megjegyzés:
Ellenőrizze, hogy az elakadt papír nincs-e még a
nyomtató belsejében.
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Ha egy vagy több kiegészítő papírkazetta van
telepítve, akkor ismételje meg az 1. és 2. lépéseket
valamennyi papírkazetta kihúzásához.

Ha rendelkezik telepített kiegészítő kazetta
egységekkel, akkor helyezze vissza valamennyi
kazettát.

Papírelakadás: A (A jelű fedél)
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Megjegyzés:
Ha a kiegészítő Kötegelő telepítve van, akkor először
emelje meg a Kötegelőt, majd nyissa ki az A jelű
fedelet.
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Megjegyzés:
Helyezze a kazettát vízszintes, sík felületre.

Megjegyzés:
Helyezze a nyíllal megjelölt kazettát a tonerkazetta
tetejére, az A jelű fedél felé nézve.
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Megjegyzés:
Ha az elakadt papír nem távolítható el könnyedén,
akkor használja a görgőt a papír meglazításához,
majd húzza ki a papírt egyenesen.

Megjegyzés:
Ha az elakadt papírt nem találja az A jelű fedél alatt,
akkor nyissa ki az MP (többfunkciós) tálcát és a
standard papírkazettát az esetlegesen ott maradt
elakadt papír kereséséhez. Lásd: “Papírelakadás:
MP A, Papírelakadás: C1 A, Papírelakadás: C2 A,
Papírelakadás: C3 A (Minden papírkazetta és az A
jelű fedél)”.

Papírelakadás: A B (A vagy B jelű fedél)
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Vigyázat!
Ne érintse meg a görgőket a
beégetőműben, mert felforrósodhatnak.
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Megjegyzés:
Ha a kiegészítő Kötegelő telepítve van, akkor
először emelje meg a Kötegelő adagolóját,
majd nyissa ki az A jelű fedelet.

Megjegyzés:
Ha az elakadt papír nem távolítható el
könnyedén, akkor használja a görgőt a papír
meglazításához, majd húzza ki a papírt
egyenesen.
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Megjegyzés:
Ha a kiegészítő Kétoldalas egység telepítve
van, akkor nyissa ki a Kétoldalas egység
fedelét a B jelű fedél kinyitása előtt.
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Megjegyzés:
Helyezze a kazettát vízszintes, sík felületre.
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Vigyázat!
Ne érjen hozzá a beégetőműhöz, amelyen a
CAUTION HIGH TEMPERATURE
felirat olvasható, hacsak ez az útmutató
kifejezetten nem utasítja az ellenkezőjére.
A beégetőmű környékén is legyen óvatos. A
nyomtató használata közben a beégetőmű
és a környező részek felforrósodhatnak. Ha
mindenképpen meg kell érintenie ezeket a
részeket, akkor kapcsolja ki a nyomtatót és
várjon 30 percet, hogy a készülék lehűljön.

Megjegyzés:
Ha a kiegészítő Kétoldalas egység telepítve
van, akkor zárja be a Kétoldalas egység
fedelét a B jelű fedél bezárása után.
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Papírelakadás: DM
(Kétoldalas egység fedele)

Papírelakadás: STK
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Megjegyzés:
❏ Ha a papír elszakadt, ügyeljen, hogy
minden darabot eltávolítson.
❏ Ha nem tudja eltávolítani az elakadt
papírt ezekkel a lépésekkel, akkor
nyissa ki az A vagy a B jelû fedelet és
távolítsa el az elakadt papírt a
“Papírelakadás: A B (A vagy B jelû
fedél)” címû részben leírtak alapján.
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Megjegyzés:
Ha a fenti művelet elvégzése nem oldotta
meg a problémát, akkor távolítsa el a
Kétoldalas egységet a nyomtatóból, és
ellenőrizze, hogy az elakadt papír nincs-e a
nyomtató hátuljának alsó részén található
nyílásnál.
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