
Referinţe rapide

încărcarea hârtiei
1 Trageţi tava complet în afară.

2 Strângeţi ghidajele pentru lăţime din ghidajul drept, aşa
cum este arătat, şi împingeţi ghidajele pentru lungime la
marginea tăvii.

3 Strângeţi ghidajele pentru lungime conform ilustraţiei şi
mutaţi ghidajul pentru lungime în poziţia corectă pentru
dimensiunile hârtiei încărcate.

4 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi şi
răsfoiţi-le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la
acelaşi nivel.

5 Încărcaţi teancul în partea din spate a tăvii, conform
indicaţiilor, cu latura recomandată pentru imprimare
aşezată cu faţa în jos.

Notă: Observaţi linia de grad maxim de umplere de pe
marginea ghidajului de lăţime care indică înălţimea
maximă pentru hârtia încărcată. Nu încercaţi să
supraîncărcaţi tava.

1 Linia pentru grad maxim de umplere

Când încărcaţi coli cu antet, plasaţi marginea de sus a foii
spre partea din faţă a tăvii. Încărcaţi coala cu antet cu
desenul plasat cu faţa în jos.

6 Strângeţi ghidajele pentru lăţime şi din ghidajul drept şi
împingeţi ghidajele pentru lungime pentru a atinge uşor
marginea teancului.

7 Introduceţi tava.
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Rezolvarea blocajelor de hârtie
Dacă o foaie blocată este vizibilă, scoateţi uşor foaia. Dacă
foaia nu este vizibilă, parcurgeţi următorii paşi:

Îndepărtarea blocajelor din spatele
kitului fotoconductor şi al unităţii de
toner
1 Deschideţi uşa frontală, apoi îndepărtaţi kitul

fotoconductor şi unitatea cartuşului de toner.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
firebinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Ridicaţi clapa din faţa imprimantei şi îndepărtaţi foile de
hârtie blocate.

Îndepărtarea blocajelor din tava 1
1 Scoateţi tava din imprimantă.

2 Găsiţi mânerul afişat. Trageţi de mâner în jos pentru a
elibera hârtia.

3 Trageţi foile blocate din zona duplex.

Îndepărtarea blocajelor din spatele
uşii posterioare
1 Deschideţi uşa frontală, apoi deschideţi capacul din spate.

2 Îndepărtaţi blocajul.

După rezolvarea blocajului de hârtie
1 Aliniaţi şi instalaţi unitatea.

2 Introduceţi tava.

3 Închideţi capacele.

4 Apăsaţi pe .
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