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Ładowanie papieru i noników specjalnych

Ładowanie zasobnika na papier
Nie należy ładować papieru do zasobnika w trakcie drukowania zadania lub gdy na wyświetlaczu widoczny
jest komunikat Zajęta. Może to spowodować zacięcie papieru.

1 Wyciągnij zasobnik papieru całkowicie na zewnątrz.

2 Ściśnij występy prowadnicy szerokości po prawej stronie, zgodnie z ilustracją, i przesuń prowadnice
na boki zasobnika. Prowadnice szerokości przesuwają się równocześnie.
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3 Ściśnij występy prowadnicy długości, zgodnie z ilustracją, i przesuń ją do położenia zgodnego z rozmiarem
papieru. Pomocniczo należy skorzystać z oznaczników rozmiaru znajdujących się na dnie zasobnika.

Jeśli ładowany jest papier o większej długości, ściśnij występy prowadnicy długości i przesuń ją ponownie
położenia odpowiedniego do rozmiaru papieru. Zasobnik rozszerza się tak, jak to pokazano.

4 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Nie składaj ani
nie zagniataj papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.
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5 Załaduj stos papieru w kierunku tyłu zasobnika tak, jak to pokazano, stroną przeznaczoną do drukowania
skierowaną do dołu.

Uwaga: Zwróć uwagę na linie ładowania znajdujące się na prowadnicy szerokości, które oznaczają
maksymalną dozwoloną wysokość stosu papieru. Nie wolno przeładowywać zasobnika.

Załaduj papier firmowy stroną przeznaczoną do zadruku do dołu i górną krawędzią arkusza w kierunku
przodu zasobnika i nadrukiem skierowanym w dół.

6 Ściśnij występy prawej prowadnicy i delikatnie dosuń prowadnice szerokości do boku stosu nośnika, tak
aby lekko go dotykały.
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7 Włóż zasobnik papieru.

8 Jeśli załadowano inny rodzaj papieru niż poprzednio załadowany do zasobnika, należy zmienić ustawienie
opcji Typ papieru.
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Usuwanie zacięć

200–201 zacięcie papieru

200 Zacięcie papieru
1 Wyjmij zasobnik z drukarki.
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2 Usuń zacięcie, jeżeli jest widoczne.

3 Jeżeli nie jest widoczne, zobacz „201 zacięcie papieru” na stronie 8.

201 zacięcie papieru
1 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie usuń zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.
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2 Podnieś klapkę z przodu drukarki i wyjmij zacięte arkusze.

3 Wyrównaj i włóż zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.

4 Zamknij przednie drzwiczki.

5 Włóż zasobnik.

6 Naciśnij przycisk .
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202 zacięcie papieru
UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wnętrze drukarki może być gorące. Aby zmniejszyć ryzyko
poparzenia, przed dotknięciem gorącej części urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.

1 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie usuń zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.
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2 Podnieś klapkę z przodu drukarki, a następnie usuń zacięte arkusze.
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3 Otwórz tylne drzwiczki.

4 Usuñ zacięcie.

5 Zamknij tylne drzwiczki.

6 Wyrównaj i włóż zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.

7 Zamknij przednie drzwiczki.

8 Naciśnij przycisk .
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241 zacięcie papieru
1 Wyjmij zasobnik z drukarki.

2 Usuń zacięcie.

3 Włóż zasobnik.

4 Naciśnij przycisk .
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251 zacięcie papieru
Arkusz papieru lub nośnik specjalny nie został do końca podany z podajnika ręcznego. Jego część może być
nadal widoczna. Jeśli jest widoczna, pociągnij zacięty papier delikatnie od przedniej strony podajnika
ręcznego.

Jeśli arkusz nie jest widoczny, wykonaj następujące czynności:

1 Wyjmij zestaw bębna światłoczułego i kasetę z tonerem.
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2 Podnieś klapkę z przodu drukarki, a następnie usuń zacięte arkusze.

3 Wyrównaj i włóż zestaw bębna światłoczułego oraz kasetę z tonerem.

4 Naciśnij przycisk .
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