
Laserskrivare

Pappersstoppsguide När felmeddelandet Pappersstopp XXX visas på LCD-skärmen ska du ta bort papperet som fastnat 
genom att följa anvisningarna i tillämpligt avsnitt. 
Mer information finns i användarhandboken online.

w
Varningar måste noga efterföljas för att undvika kroppsskador.

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

Pappersstopp kombifack A, pappersstopp C1 A, pappersstopp C2 A, pappersstopp C3 A 
(alla papperskassetter och lucka A)
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Dra ut alla papperskassetter genom att upprepa 
stegen 1 och 2 om en eller flera tillvalskassetter är 
monterade.
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Anm:
Kontrollera att det inte finns kvar papper som fastnat 
långt inne i skrivaren.
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Sätt tillbaka alla kassetter om tillvalskassetter är 
installerade.
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Pappersstopp A (lucka A)
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Anm:
När en staplingsenhet (tillval) är monterad ska du 
först lyfta upp staplingsenheten och sedan öppna 
lucka A.
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Anm:
Placera kassetten på en ren och plan yta.
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Anm:
Om det är svårt att få loss papperet som fastnat ska 
du lossa spänningen på papperet genom att vrida 
valsen och sedan dra papperet rakt ut.
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Anm:
För in bildkassetten med pilmarkeringen på 
kassettens ovansida riktad mot lucka A.
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Anm:
Om papperet inte fastnat vid lucka A ska du öppna 
kombifacket och standardpapperskassetten och 
kontrollera att det inte finns kvar papper som 
fastnat. Se “Pappersstopp kombifack A, 
pappersstopp C1 A, pappersstopp C2 A, 
pappersstopp C3 A (alla papperskassetter och lucka 
A)”.



Pappersstopp A B (lucka A eller B)
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Anm:
När staplingsenheten (tillval) är 
installerad ska du lyfta upp 
staplingsenhetens fack och sedan 
öppna lucka A.
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Anm:
Placera kassetten på en ren och plan 
yta.

3

Anm:
Om det är svårt att få loss papperet 
som fastnat ska du lossa spänningen 
på papperet genom att vrida valsen 
och sedan dra papperet rakt ut.
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Anm:
När duplexenheten (tillval) är 
installerad ska du öppna 
duplexenhetens lucka innan du 
öppnar lucka B.

w
Varning!
Var försiktig så att du inte tar på 
fixeringsenheten som är markerad 
CAUTION HIGH TEMPERATURE 
och omgivande områden om du inte 
speciellt anvisas att göra det i den 
här guiden. Om skrivaren har 
använts kan fixeringsenheten och 
omgivande ytor vara mycket varma. 
Om du måste röra områdena ska du 
stänga av skrivaren och vänta i 30 
minuter så att temperaturen sjunker.
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w
Varning!
Var försiktig så att du inte tar på 
valsarna i fixeringsenheten, de kan 
vara mycket heta.
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Anm:
När duplexenheten (tillval) är 
installerad ska du stänga 
duplexenhetens lucka när du har 
stängt lucka B.
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Pappersstopp DM 
(Duplexenhetens lucka) Pappersstopp STK
1
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Anm:
❏ Om papperet har rivits sönder ska 

du se till att alla pappersrester tas 
bort.

❏ Om du inte kan ta bort papper som 
fastnat med den här proceduren ska 
du öppna lucka A eller B och ta bort 
papperet som fastnat så som 
beskrivs i “Pappersstopp A B 
(lucka A eller B)”.
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Anm:
Om felet kvarstår efter det att du utfört 
proceduren ovan ska du ta bort 
duplexenheten från skrivaren och 
kontrollera om pappersstoppet inträffat 
vid öppningen på den undre delen av 
skrivarens baksida.
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