
Σύντομη αναφορά
Ελληνικά 

Φυλάξτε ένα εκτυπωμένο αντίγραφο αυτού του εγχειριδίου σε προσιτό μέρος ή αποθηκεύστε ένα 
ηλεκτρονικό αντίγραφο του εγχειριδίου στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, προκειμένου να 
μπορείτε να ανατρέχετε γρήγορα σε πληροφορίες σχετικά με το χαρτί και τον καθαρισμό, όποτε χρειαστεί.

Αποδεκτή κατάσταση χαρτιού

c
Επισή�ανση:
O Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που είναι αναδιπλωμένο, τσαλακωμένο, ζαρωμένο, σκισμένο, 

λερωμένο ή φέρει σφραγίδα. Χρησιμοποιείτε το χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές χαρτιού. 
Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήστη για πιο αναλυτικές πληροφορίες.

O Οι παρακάτω εικόνες περιγράφουν την κατάσταση του χαρτιού που μπορεί και που δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με τον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το χαρτί που είναι αποδεκτό 
για χρήση με τον εκτυπωτή.

Αποδεκτό

A: Αναδιπλωμένο
B: Ζαρωμένο
*: 3 χιλ. ή λιγότερο
Εισαγάγετε το χαρτί, αφού ισιώσετε το αναδιπλωμένο ή ζαρωμένο μέρος του.

Μη αποδεκτό

A: Σκισμένο
B: Ζαρωμένο
C: Τσαλακωμένο
D: Αναδιπλωμένο
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Καθαρισμός της γυάλινης επιφάνειας του σαρωτή

Για να διατηρήσετε το σαρωτή σας σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, πρέπει να τον καθαρίζετε 
κατά διαστήματα (κάθε τρεις μήνες).

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τον καθαρισμό του εκτυπωτή σας:

c
Επισή�ανση:
O Προσέξτε να μην τραυματίσετε το χέρι σας στα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του 

εκτυπωτή.

O Μην πιέζετε δυνατά τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή.

O Προσέξτε να μην χαράξετε ή καταστρέψετε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή και μην 
χρησιμοποιείτε σκληρή ή λειαντική βούρτσα για να την καθαρίσετε. Μια χαλασμένη γυάλινη 
επιφάνεια μπορεί να μειώσει την ποιότητα σάρωσης.

O Μην αγγίζετε το διάφανο φύλλο στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

O Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, αραιωτικό ή διαβρωτικό διάλυμα για τον καθαρισμό του 
σαρωτή. Αυτά τα χημικά μπορούν να καταστρέψουν τα εξαρτήματα του σαρωτή.

O Προσέξτε να μην σας πέσει υγρό στο μηχανισμό του σαρωτή ή στα ηλεκτρονικά μέρη του. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο μηχανισμό και στα κυκλώματα.

O Μην ψεκάζετε λιπαντικές ουσίες στο εσωτερικό του σαρωτή.

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αφαιρέστε το χαρτί που τυχόν υπάρχει στον εκτυπωτή.

2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί, που δεν αφήνει χνούδι για να απομακρύνετε 
προσεκτικά όλους τους ρύπους από τη γυάλινη επιφάνεια.
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