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Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt tepsisi yükleme
Bir iş yazdırılırken veya ekranda Meşgul görüntülenirken kağıt tepsisine yükleme yapmayın. Aşırı yükleme
sıkışmalara neden olabilir.

1 Kağıt tepsisini tamamen dışarı doğru çekin.

2 Sağ kılavuzdaki genişlik kılavuzu tırnaklarını gösterildiği gibi sıkıştırın ve genişlik kılavuzlarını tepsinin
yanlarına doğru kaydırın. Genişlik kılavuzları uyumlu şekilde hareket eder.
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3 Uzunluk kılavuzu tırnaklarını gösterildiği gibi sıkıştırın ve uzunluk kılavuzunu kağıt boyutu için doğru
konuma kaydırın. Kılavuzun konumunu belirlemeye yardımcı olması için tepsinin alt kısmındaki boyut
göstergelerini kullanın.

Daha uzun bir kağıt yüklüyorsanız, uzunluk kılavuzunun tırnaklarını sıkıştırın ve uzunluk kılavuzunu kağıt
boyutu için doğru konuma kaydırın. Tepsi gösterildiği gibi geriye doğru uzar.

4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın.
Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.
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5 Kağıt yığınını önerilen yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde tepsinin arkasına doğru gösterildiği gibi
yükleyin.

Not: Genişlik kılavuzunun yanındaki maksimum doldurma çizgisi, kağıt yüklenmesine yönelik maksimum
yüksekliği belirtir. Tepsiyi aşırı yüklemeyin.

Antetli kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak ve sayfanın üst kenarı tepsinin önüne gelecek şekilde
yükleyin.

6 Sağ kılavuzdaki genişlik kılavuzu tırnaklarını sıkıştırın ve genişlik kılavuzlarını hafifçe yığının yan kenarına
değecek şekilde kaydırın.
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7 Kağıt tepsisini yerleştirin.

8 Yüklediğiniz kağıt türü, tepside daha önce yüklenenden farklıysa, tepsinin Kağıt Türü ayarını değiştirin.
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Sıkışmaları giderme

200-201 kağıt sıkışması

200 kağıt sıkışması
1 Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

Sıkışmaları giderme

7



2 Sıkışan kağıdı görüyorsanız çıkarın.

3 Görmüyorsanız, bkz. “201 kağıt sıkışması”, sayfa 8.

201 kağıt sıkışması
1 Ön kapağı açın ve sonra fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu çıkarın.
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2 Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

3 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu hizalayıp takın.

4 Ön kapağı kapatın.

5 Tepsiyi içeri sokun.

6  düğmesine basın.
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202 kağıt sıkışması
DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma
riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

1 Ön kapağı açın ve sonra fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu çıkarın.
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2 Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve varsa sıkışan sayfaları çıkarın.
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3 Arka kapağı açın.

4 Sıkışmayı giderin.

5 Arka kapağı kapatın.

6 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu hizalayıp takın.

7 Ön kapağı kapatın.

8  düğmesine basın.
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241 kağıt sıkışması
1 Tepsiyi yazıcıdan çıkarın.

2 Sıkışmayı giderin.

3 Tepsiyi içeri sokun.

4  düğmesine basın.

Sıkışmaları giderme

13



251 kağıt sıkışması
Bir sayfa veya özel ortam, manuel besleyiciden tamamen beslenemedi. Bir kısmı görünebilir. Görünüyorsa,
sıkışan kağıdı manuel besleyicinin önünden hafifçe çekip çıkarın.

Sayfa görünmüyorsa, aşağıdaki adımları tamamlayın:

1 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu çıkarın.
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2 Yazıcının önündeki kapağı kaldırın ve varsa sıkışan sayfaları çıkarın.

3 Fotokondüktör kitini ve toner kartuşunu hizalayıp takın.

4  düğmesine basın.
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