
Εμπλοκή χαρτιού D 
(Κάλυμμα μονάδας διπλής όψης)

1

2

Σημείωση:
❏ Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν είναι δυνατό 

να αφαιρεθεί, ανοίξτε το κάλυμμα B ή το 
κάλυμμα H. Ανατρέξτε στην ενότητα 
“Εμπλοκή χαρτιού B H (Κάλυμμα B ή H)”.

❏ Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν βρίσκεται στο 
κάλυμμα A, ανοίξτε το κάλυμμα B, το κάλυμμα 
H και τη διαδρομή χαρτιού G για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απομείνει 
μπλοκαρισμένο χαρτί. Ανατρέξτε στις ενότητες 
“Εμπλοκή χαρτιού B H (Κάλυμμα B ή H)” και 
“Εμπλοκή χαρτιού G (Διαδρομή χαρτιού G)”.
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Αφαίρεση από το κάτω μέρος:

Αφαίρεση από το επάνω μέρος:
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Εκτυπωτής λέιζερ

Οδηγός απεμπλοκής χαρτιού Όταν ο πίνακας LCD εμφανίσει το μήνυμα σφάλματος εμπλοκής χαρτιού XXX, επιλέξτε την 
κατάλληλη περιγραφή για την απεμπλοκή του χαρτιού. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές Oδηγίες χρήστη.

w
Οι προειδοποιήσεις πρέπει να τηρούνται με προσοχή για την αποφυγή τραυματισμών.

Οι σημειώσεις περιέχουν πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία του 
εκτυπωτή.

Εμπλοκή χαρτιού A (Κάλυμμα A)



Εμπλοκή χαρτιού B H (Κάλυμμα B ή H)
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Προειδοποίηση:
Εκτός αν σας έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες στον 
οδηγό αυτό, προσέξτε να μην αγγίξετε τη μονάδα τήξης 
που φέρει την ένδειξη CAUTION HIGH 
TEMPERATURE ή τις περιοχές γύρω από αυτή. Εάν 
ο εκτυπωτής έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, η 
θερμοκρασία της μονάδας τήξης και των γύρω 
περιοχών μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή. Εάν πρέπει 
να αγγίξετε κάποιο από αυτά τα μέρη, περιμένετε 30 
λεπτά μέχρι να υποχωρήσει η θερμότητα.

4 Αφαίρεση από το εσωτερικό:

Αφαίρεση από την πλευρά της κασέτας 
εξόδου:
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Σημείωση:
Οι μοχλοί ελευθέρωσης επανέρχονται αυτόματα όταν 
κλείνετε το κάλυμμα B.



Εμπλοκή χαρτιού G 
(Διαδρομή χαρτιού G)
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