
Referência rápida

Carregamento de papel

Carregamento de papel
Não remova as bandejas durante a impressão de um trabalho ou
enquanto a mensagem Ocupada estiver piscando no painel do
operador. Isso poderá causar um atolamento.

1 Segure a alça e puxe a bandeja para fora.

Observe os indicadores de tamanho na parte inferior da
bandeja. Use-os para ajudar a posicionar as guias.

2 Aperte as abas da guia de largura uma em direção à outra,
conforme mostrado, e deslize a guia até a posição correta em
relação ao tamanho de papel carregado.

Observe a linha de carregamento na lateral da bandeja, que
indica a altura máxima da pilha para o seu papel.

3 Aperte as abas da guia de comprimento uma em direção à
outra, conforme mostrado, e deslize a guia de comprimento
para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel
sendo carregado.

Nota: A guia de extensão tem um dispositivo de bloqueio.
Para desbloquear a bandeja, deslize a parte inferior sobre a
parte superior da guia de extensão para a esquerda, conforme
mostrado. Para bloquear a bandeja depois que se escolher a
extensão, deslize o botão novamente para a direita.

4 Flexione as folhas de papel para trás e para frente para soltá-
las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as
folhas sobre uma superfície plana.

5 Carregue a pilha de papel com o lado de impressão
recomendado voltado para cima. Carregue a pilha começando
pelo fundo da bandeja, como mostrado.

6 Alinhe a bandeja e reinsira-a.

Limpeza de atolamentos de
papel
Caso esteja visível, puxe a folha atolada para fora, com cuidado.
Se o atolamento não for visível, conclua a etapa que corresponde
à mensagem de erro exibida no painel de controle da impressora.

Nota: Para evitar a superexposição dos fotocondutores, não deixe
a porta interna aberta por mais de 10 minutos.

Limpeza de atolamentos atrás da
porta frontal
1 Abra a Bandeja 1 e em seguida abra a porta frontal.

• Puxe o papel atolado para fora em linha reta.

• Puxe o papel para fora caso esteja alojado sob os
fotocondutores.

Nota: Talvez você precise remover os fotocondutores
caso seja difícil puxar o papel para fora.

• Puxe todos os papéis para cima e para fora para removê-
los de trás da área do cartucho de toner.
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• Se o papel atolado ficar entre a porta frontal e o módulo
de transferência, puxe para fora nas alças de liberação para
permitir que a porta frontal se divida, e depois puxe para
frente para remover o papel.

2 Depois de limpar um atolamento de papel, feche a porta

frontal e depois pressione .

Limpeza dos atolamentos das
bandejas de papel
1 Conclua uma ou mais das seguintes ações:

• Abra a Bandeja 1, puxe as páginas atoladas para cima e para
fora.

• Se o papel ficar atolado em uma das bandejas opcionais,
abra a bandeja opcional especificada e puxe as páginas
atoladas para fora.

• Se o papel ficar atolado em uma bandeja multifunção,
pressione a alavanca de liberação do papel e depois
remova as páginas atoladas.

1

2

2 Feche a bandeja apropriada e depois pressione .

Limpeza dos atolamentos da área do
fusor ou sob a tampa superior
1 Abra a porta frontal e em seguida a tampa superior.

ATENÇÃO — SUPERFÍCIE QUENTE: O fusor e a parte
interna da impressora próxima ao fusor podem estar
quentes. Espere o fusor esfriar para limpar atolamentos
nessa área.

2 Determine a localização do atolamento:

a Se o papel puder ser visto sob o fusor, segure-o dos dois
lados e puxe-o para frente.

b Se o papel não ficar visível, você vai precisar remover o
fusor.

c Gire os parafusos do fusor para a esquerda.

d Erga o fusor e mova-o para frente para removê-lo.

e Puxe o papel da impressora com cuidado ou para cima e
para fora da bandeja de saída padrão para removê-lo.

f Alinhe a unidade do fusor e coloque-o novamente na
impressora.

g Gire os parafusos para a esquerda para apertar o fusor com
segurança.

3 Feche a tampa superior e a porta frontal.

4 Pressione .
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