
Hızlı Başvuru

Kağıt yükleme

Kağıt yükleme
Tepsileri bir iş yazdırılırken veya yazıcı kontrol panelinde
Meşgul yanıp sönerken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt
sıkışabilir.

1 Kolu tutun ve tepsiyi dışarı çekin.

Tepsinin altında bulunan boyut göstergelerini bulun.
Kılavuzların konumunu ayarlamak için bu göstergeleri
kullanın.

2 Genişlik kılavuz çıkıntılarını gösterildiği gibi sıkıştırın ve
kılavuzu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma
kaydırın.

Kağıt tepsisinin sol tarafında buluna yükleme çizgisine
dikkat edin: bu maksimum kağıt yükleme yüksekliğini
belirtir.

3 Uzunluk kılavuzunun tırnaklarını sıkıştırın ve uzunluk
kılavuzunu yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma
kaydırın.

Not: Uzunluk kılavuzunun bir kilitleme aygıtı vardır.
Tepsinin kilidini açmak için, uzunluk kılavuzunun üst
kısmındaki düğmeyi gösterildiği gibi sola kaydırın.
Uzunluk seçildikten sonra tepsiyi kilitlemek için, düğmeyi
tekrar sağa kaydırın.

4 Kağıt yığınını ileri geri esneterek yaprakları gevşetin ve
ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya
buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

5 Kağıt yığınını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde
yükleyin. Yığını şekilde gösterildiği gibi tepsinin arkasına
doğru yerleştirin.

6 Tepsiyi hizalayın ve geri takın.

Kağıt sıkışmalarını temizleme
Görünüyorsa, sıkışan kağıdı hafifçe çekip çıkarın. Sıkışan
kağıt görünmüyorsa, yazıcı kontrol panelinde görüntülenen
hata mesajına karşılık gelen adımı tamamlayın.

Not: Fotokondüktörlerin uzun süre ışığa maruz kalmaması
için, ön kapağı 10 dakikadan uzun süre açık bırakmayın.

Ön kapağın arkasındaki sıkışmaları
giderme
1 Tepsi 1'i çıkarın ve ön kapağı açın.

• Sıkışan kağıdı çıkarmak için düz olarak yukarı çekin.

• Kağıt fotokondüktör birimlerinin altında sıkışırsa, kağıdı
çekin.

Not: Kağıt fotokondüktör birimlerinin altında çok
sıkışmışsa fotokondüktör birimlerini çıkarmanız
gerekebilir.

• Sıkışan kağıdı toner kartuşu alanının arkasından
çıkarmak için yukarı ve dışa doğru çekin.
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• Sıkışan kağıt ön kapak ile aktarma modülü
arasındaysa, ön kapağın ayrılması için serbest
bırakma tırnaklarını çekin ve sonra kağıdı dümdüz
çekerek çıkarın.

2 Sıkışan kağıdı çıkardıktan sonra ön kapağı kapatın

ve  düğmesine basın.

Kağıt tepsilerindeki sıkışmaları giderme
1 Aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını tamamlayın:

• Tepsi 1'i açın ve sonra sıkışan kağıtları düz olarak
yukarı ve dışarı çekin.

• Kağıt isteğe bağlı tepsilerden birinde sıkışmışsa,
belirtilen isteğe bağlı tepsiyi açın ve sıkışan sayfaları
dışarı çekin.

• Kağıt çok amaçlı tepside sıkışmışsa, kağıt bırakma
koluna basın ve sonra sıkışan kağıtları çıkarın.

1

2

2 İlgili tepsiyi kapatın ve  düğmesine basın.

Isıtıcı alanındaki veya üst kapağın
altındaki sıkışmaları giderme
1 Önce ön kapağı ve sonra üst kapağı açın.

DİKKAT—SICAK YÜZEY: Isıtıcı ve yazıcının yakın
bölgesi sıcak olabilir. Bu bölgedeki sıkışmaları
gidermeden önce ısıtıcının soğumasını bekleyin.

2 Sıkışmanın nerede olduğunu belirleyin.
a Kağıt ısıtıcının altında görülebiliyorsa, kağıdı her iki

tarafından tutun ve çekin.

b Kağıt görünmüyorsa, ısıtıcıyı çıkarmanız gerekir.
c Isıtıcıdaki vidaları sola döndürün.

d Isıtıcıyı kaldırın ve ileri doğru hareket ettirerek çıkarın.

e Kağıdı çıkarmak için yavaşça yazıcıdan çekin ve
standart çıkış selesinden alın.

f Isıtıcıyı hizalayın ve geri yazıcıya yerleştirin.

g Sıkıca bağlamak için vidaları sağa döndürün.

3 Üst kapağı kapatın ve ardından ön kapağı kapatın.

4  düğmesine basın.
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