
Skrócony opis

Ładowanie papieru

Ładowanie papieru
Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania
zadania lub gdy na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki
miga komunikat Zajęta. Może to spowodować zacięcie.

1 Wyciągnij zasobnik za uchwyt.

Należy zwrócić uwagę na wskaźniki rozmiaru znajdujące
się na dnie zasobnika. Oznaczniki są pomocne przy
dostosowywaniu położenia prowadnic.

2 Ściśnij występy prowadnicy szerokości, jak pokazano na
rysunku, i przesuń ją do położenia zgodnego z rozmiarem
ładowanego papieru.

Należy również zwrócić uwagę na oznaczenie linii
poziomu załadowania po lewej stronie zasobnika na
papier: wskazuje ono maksymalną wysokość ładowania
papieru.

3 Ściśnij występy prowadnicy długości, a następnie przesuń
ją do położenia zgodnego z rozmiarem ładowanego
papieru.

Uwaga: Prowadnica długości ma blokadę. Aby
odblokować zasobnik, przesuń w lewo przycisk
znajdujący się na górze prowadnicy długości, jak
pokazano na rysunku. Aby zablokować prowadnicę po
ustawieniu długości, przesuń przycisk z powrotem w
prawo.

4 Wygnij stos papieru w jedną i w drugą stronę, aby
rozdzielić arkusze, a następnie go przekartkuj. Nie składaj
ani nie zagniataj papieru. Wyrównaj krawędzie stosu,
opierając go na płaskiej powierzchni.

5 Załaduj papier stroną zalecaną do druku skierowaną do
góry. Załaduj papier w kierunku tylnej części zasobnika,
jak pokazano na rysunku.

6 Wyrównaj zasobnik i włóż go ponownie.

Usuwanie zacięć papieru
Jeżeli zakleszczony arkusz jest widoczny, należy ostrożnie go
wyciągnąć. Jeśli nie widać zakleszczonego arkusza, wykonaj
działanie odpowiednie dla komunikatu o błędzie
wyświetlonego na panelu sterowania drukarki.

Uwaga: Aby uniknąć prześwietlenia modułów bębnów
światłoczułych, przednich drzwiczek nie należy pozostawiać
otwartych dłużej niż 10 minut.

Usuwanie zacięć za przednimi
drzwiczkami
1 Wyjmij zasobnik 1, a następnie otwórz przednie drzwiczki.

• Pociągnij zacięty papier prosto w górę, aby go usunąć.

• Pociągnij papier w przód, jeśli jest zablokowany pod
bębnami światłoczułymi.

Uwaga: Jeśli papier jest zablokowany zbyt ciasno,
może być konieczne wyjęcie bębnów światłoczułych.
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• Pociągnij papier w górę i na zewnątrz, aby usunąć go
z obszaru znajdującego się za zespołem kasety
z tonerem.

• Jeżeli papier jest zacięty między przednimi
drzwiczkami i modułem przenoszącym, wyciągnij
zapadki zwalniające, aby zwolnić przednie drzwiczki,
po czym pociągnij prosto papier, aby go wyjąć.

2 Po usunięciu zacięcia papieru, zamknij przednie drzwiczki

i naciśnij przycisk .

Usuwanie zacięć papieru z
zasobników
1 Spróbuj wykonać co najmniej jedną poniższą czynność:

• Otwórz zasobnik 1, a następnie pociągnij zacięte kartki
prosto w górę i na zewnątrz.

• Jeśli papier zaciął się w jednym z zasobników
opcjonalnych, otwórz dany zasobnik i wyjmij
zakleszczone arkusze.

• Jeśli zacięcie nastąpiło w zasobniku uniwersalnym,
naciśnij dźwignię zwalniania papieru, a następnie
wyjmij zakleszczony papier.

1

2

2 Zamknij zasobnik i naciśnij przycisk .

Usuwanie zacięć papieru pod
nagrzewnicą lub pod górną pokrywą
1 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie otwórz górną

pokrywę.

UWAGA — GORĄCA
POWIERZCHNIA: Nagrzewnica i wnętrze drukarki
przy nagrzewnicy mogą być gorące. Przed
usuwaniem zacięć w tym obszarze należy
poczekać, aż nagrzewnica się ostudzi.

2 Określ, gdzie znajduje się zacięcie:

a Jeśli papier jest widoczny pod nagrzewnicą, chwyć go
po obu stronach i pociągnij do przodu.

b Jeśli nie widać zakleszczonego papieru, trzeba wyjąć
nagrzewnicę.

c Obróć w lewo śruby nagrzewnicy.
d Unieś nagrzewnicę i przesuń do przodu, aby ją wyjąć.

e Aby usunąć papier, delikatnie wyciągnij go z drukarki
lub pociągnij go w górę w stronę standardowego
odbiornika.

f Wyrównaj nagrzewnicę i włóż ją z powrotem do
drukarki.

g Obróć śruby w prawo, aby bezpiecznie zamocować
nagrzewnicę.
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3 Zamknij górną pokrywę i drzwiczki przednie.

4 Naciśnij przycisk .
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