Laserskriver
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Advarsler må følges nøye for å unngå personskade.

Merknader inneholder informasjon og nyttige tips om hvordan du bruker skriveren.

Veiledning for papirstopp

Når feilmeldingen Papirstopp XXX vises på LCD-skjermen, følger du gjeldende beskrivelse for å
fjerne det fastkjørte papiret.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken.

Papirstopp flerfunksjonsskuff A, Papirstopp C1 A, Papirstopp C2 A, Papirstopp C3 A
(alle papirkassetter og deksel A)
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Obs!
Kontroller at det fastkjørte papiret ikke ligger igjen
langt inne i skriveren.

2

4

Hvis én eller flere valgfrie papirkassettenheter er
installert, gjentar du trinn 1 og 2 for å trekke ut
alle papirkassettene.

Hvis det er installert valgfrie kassettenheter, setter du
inn igjen alle kassettene.

Papirstopp A (deksel A)
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Obs!
Når den valgfrie stableren er installert, hever du
først stableren, og deretter åpner du deksel A.
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Obs!
Plasser patronen på en ren, jevn overflate.

Obs!
Sett inn patronen med pilmerket øverst på
bildepatronen vendt mot deksel A.
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Obs!
Hvis det er vanskelig å fjerne det fastkjørte papiret,
dreier du rullen for å slakke på papiret, og deretter
trekker du det rett ut.

Obs!
Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret ved deksel
A, åpner du flerfunksjonsskuffen og den standard
papirkassetten for å kontrollere at det ikke ligger
igjen noe fastkjørt papir. Se "Papirstopp
flerfunksjonsskuff A, Papirstopp C1 A, Papirstopp
C2 A, Papirstopp C3 A (alle papirkassetter og deksel
A)".

Papirstopp A B (deksel A eller B)
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Obs!
Hvis det er vanskelig å fjerne det
fastkjørte papiret, dreier du rullen for
å slakke på papiret, og deretter
trekker du det rett ut.
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Obs!
Når den valgfrie stableren er
installert, løfter du opp skuffen til
stableren, og deretter åpner du deksel
A.
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Obs!
Når den valgfrie dupleksenheten er
installert, åpner du dekselet til
dupleksenheten før du åpner deksel B.
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Advarsel:
Med mindre det er spesifikt angitt i
denne veiledningen, må du passe på
at du ikke berører smelteenheten,
som er merket med CAUTION HIGH
TEMPERATURE, eller områdene
omkring. Hvis skriveren har vært i
bruk, kan smelteenheten og
områdene rundt være veldig varme.
Hvis du må berøre ett av disse
områdene, slår du av skriveren og
venter i 30 minutter til varmen avtar.
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Obs!
Plasser patronen på en ren, jevn
overflate.

Obs!
Når den valgfrie dupleksenheten er
installert, lukker du dekselet til
dupleksenheten etter at du har lukket
deksel B.
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Advarsel:
Pass på at du ikke berører valsene i
smelteenheten, for de kan være
veldig varme.

Papirstopp DM
(deksel til dupleksenhet)

Papirstopp STK
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Obs!
❏ Hvis papiret er istykkerrevet, må du
sørge for å fjerne alle bitene.
❏ Hvis du ikke kan fjerne fastkjørt
papir på denne måten, åpner du
deksel A eller deksel B, og fjerner
det fastkjørte papiret som beskrevet
i "Papirstopp A B (deksel A eller
B)".
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Obs!
Hvis feilen ikke rettes opp etter å ha fulgt
fremgangsmåten ovenfor, tar du ut
dupleksenheten fra skriveren, og
kontrollerer om papiret sitter fast ved
åpningen på den nedre delen bak på
skriveren.
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