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الخاصة والوسائط الورق تحميل

الورق درج تحميل
.للورق انحشار حدوث في ذلك يتسبب فقد. الشاشة على )مشغولة (Busy الرسالة ظهور اثناء أو مهمة طباعة أثناء الورق درج بتحميل تقم لا

.تماًما للخارج الورق درج اسحب1

ت موجها تتحرك. الدرج جانبي إلى العرض موجهات وحرك موضح، هو كما الأيمن الموجه على الموجودة العرض موجهات لساني على اضغط2
.واحد وقت في مًعا العرض
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الموجودة الحجم مؤشرات استخدم. الورق لحجم الصحيح الموضع إلى الطول موجه حرك ثم موضح، هو كما مًعا الطول موجه ألسنة على اضغط3
.الموجه موضع تحديد في للمساعدة الدرج من السفلي الجزء على

للخلف الدرج يمتد. الورق لحجم الصحيح الموضع إلى للخلف وحركه الطول موجه لسان على فاضغط الورق، من أطول حجم تحميل بصدد كنت إذا
.موضح هو كما

.منبسط سطح على الحواف بتسوية قم. تجعيده أو الورق بطي تقم لا. بتهويته قم ثم لتفكيكه، والأمام للخلف الورق بثني قم4
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.لأسفل متجًها عليه الطباعة ستتم الذي الوجه يكون بحيث موضح هو كما الدرج من الخلفي الجزء تجاه الورق مجموعة بتحميل قم5

بشكل الدرج بتحميل تقم لا. الورق لتحميل ارتفاع أقصى إلى العرض موجه جانب على الموجود الورق لتعبئة الأقصى الحد خط ُيشير :ملاحظة
.زائد

.للدرج الأمامي الجزء باتجاه للورق العلوية والحافة لأسفل الطباعة وجه يكون بحيث الرأسية ذي الورق بتحميل قم

.برفق الورق حافة تلامس بحيث العرض موجهات وحرك الأيمن، الموجه على العرض موجه لساني على اضغط6
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.الورق درج أدخل7

.الدرج لهذا" الورق نوع "إعداد بتغيير قم الدرج، في تحميله سبق الذي النوع عن مختلف ورق نوع تحميل حالة في8
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الورق انحشار إزالة

201-200 المنطقتين في الورق انحشار

200 المنطقة في الورق انحشار
.الطابعة من الدرج أخرج1
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.هنا تراه كنت إذا المحشور الورق بإزالة قم2

.8 الصفحة في" 201 المنطقة في الورق انحشار" فانظر تراه، لم إذا3

201 المنطقة في الورق انحشار
.الحبر مسحوق وخرطوشة الضوئي الموصل مجموعة بإزالة قم ثم الأمامي، الباب افتح1
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.محشورة أوراق أية أزل ثم الطابعة، مقدمة في الموجود المتحرك الطرف ارفع2

.وإدخالهما الحبر مسحوق وخرطوشة الضوئي الموصل مجموعة بمحاذاة قم3

.الأمامي الباب أغلق4

.الدرج بإدخال قم5

. على اضغط6
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202 المنطقة في الورق انحشار
.لمسه قبل يبرد حتى السطح اترك ساخن، مكون بسبب الإصابة خطر لتقليل. ساخًنا الطابعة من الداخلي الجزء يكون قد ساخن سطح تنبيه

.الحبر مسحوق وخرطوشة الضوئي الموصل مجموعة بإزالة قم ثم الأمامي، الباب افتح1
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.محشورة أوراق أية أزل ثم الطابعة، مقدمة في الموجود المتحرك الطرف ارفع2
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.الخلفي الباب افتح3

.الانحشار بإزالة قم4

.الخلفي الباب أغلق5

.وإدخالهما الحبر مسحوق وخرطوشة الضوئي الموصل مجموعة بمحاذاة قم6

.الأمامي الباب أغلق7

. على اضغط8
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241 المنطقة في الورق انحشار
.الطابعة من الدرج أخرج1

.الانحشار بإزالة قم2

.الدرج بإدخال قم3

. على اضغط4
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251 المنطقة في الورق انحشار
الورقة بسحب فقم مرئًيا، كان إذا. مرئًيا زال ما منها جزًءا هناك يكون قد. اليدوية التغذية وحدة خلال من بالكامل الخاصة الوسائط أو الورقة تغذية فشلت

.اليدوية التغذية لوحدة الأمامي الجزء من برفق المحشورة

:التالية الخطوات باستكمال فقم مرئية، الورقة تكن لم وإذا

.الحبر مسحوق وخرطوشة الضوئي الموصل مجموعة بإخراج قم1
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.محشورة أوراق أية أزل ثم الطابعة، مقدمة في الموجود المتحرك الطرف ارفع2

.وإدخالهما الحبر مسحوق وخرطوشة الضوئي الموصل مجموعة بمحاذاة قم3

. على اضغط4
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