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De volgende alinea is niet van toepassing in enig land waar dergelijke bepalingen in 
strijd zijn met de lokale wetgeving:LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE 
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opgenomen. De producten of programma's die worden beschreven, kunnen te allen tijde 
worden verbeterd of gewijzigd. 

Opmerkingen kunnen worden gestuurd aan Lexmark International, Inc, Department F95/032-
2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, Verenigde Staten. Vanuit het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland stuurt u eventuele opmerkingen naar Lexmark International 
Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 
3RQ. Lexmark behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie naar eigen 
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nemen tegenover u. Extra exemplaren van aan dit product gerelateerde publicaties kunnen 
worden verkregen door vanuit de Verenigde Staten of Canada te bellen naar 1-800-553-9727. 
Vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland belt u 0628-481500. Neem in andere landen contact 
op met de leverancier. 

Wanneer in deze publicatie wordt verwezen naar producten, programma's of diensten, 
impliceert dit niet dat de producent het voornemen heeft deze beschikbaar te stellen in alle 
landen waarin de producent actief is. Geen enkele verwijzing naar een product, programma of 
dienst moet worden opgevat als een verklaring of suggestie dat alleen dat product, dat 
programma of die dienst mag worden gebruikt. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige 
producten, programma's of diensten te gebruiken, mits die geen inbreuk maken op enig 
bestaand intellectueel eigendomsrecht. Het beoordelen en controleren van de werking in 
combinatie met andere producten, programma’s of diensten, met uitzondering van die 
producten, programma’s of diensten die uitdrukkelijk door de producent worden genoemd, 
behoort tot de verantwoordelijkheden van de gebruiker. 

Lexmark en Lexmark met het diamantlogo, MarkNet en MarkVision zijn als handelsmerken 
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Menu Printer, overzicht

Papiermenu
Papierbron
Papierformaat
Papiersoort
Aangepaste soorten
Uitvoerlade
Uitvrlad. conf.
Overloopvak
Ken type/vak toe
Ander formaat
MF config.
Papiergewicht
Papier laden
Universal-instelling

Menu Afwerking
Dubbelzijdig
Bindz dubbelz
Exemplaren
Lege Pagina's
Sorteren
Scheidingspags
Bron scheid.pags
N op één vel
Volgorde meer pg
Afd.vb. mr pags
Meer pg. - rand

Taakmenu
Reset printer
Fax annuleren
Vertrouwelijke 
afdruktaak
Bewaarde 
opdrachten

Netwerkmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
MAC binair PS
NPA-modus
Netwerkbuffer
Taakbuffer
Netwerkinst <x>
Std.inst. netwerk

Infraroodmenu
Infraroodpoort
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
Infraroodbuffer
Taakbuffer
Venstergrootte
Transm.vertrag.
Max. baud-snelh.

LocalTalk-menu
LocalTalk-poort
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
LocalTalk-buffer
Taakbuffer
NPA-Hosts
LocalTalk-naam
LocalTalk-adres
LocalTalk-zone

Parallelmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
MAC binair PS
NPA-modus
Parallelbuffer
Taakbuffer
Uitgebr. status
Protocol
INIT honoreren
Werkst. paral. 1
Werkst. paral. 2

Accessoiresmenu
Ph.cond. zwart
Ph.cond. kleur
<kleur> toner
Houdbaarheid 

Menu Kleur
Kleurcorrectie
Handmatige kleur
Afdrukmodus
Tonerzwarting

Menu Extra
kleurvoorbeelden
Voorbeeld afdr
Menu's afdrukken
Ntwrk <x> afdrukken
Lettertypen afdr.
Directory afdr.
Fabriekswaarden
Flash formatt.
Flash defrag.
Schijf formatt.
Takenloggegevens
Hex Trace

Instellingmenu
Printertaal
Printergebruik
Spaarstand
Bronnen opslaan
Laden naar
Afdruktimeout
Auto doorgaan
Wachttimeout
Corr na storing
Pag-beveiliging
Taal op display
Signaalinstell.
Takenlog
Max afdruktaken

PCL Emul-menu
Lettertypebron
Lettertypenaam
Puntformaat
Pitch
Symbolenset
Afdrukstand
Regels/pagina
A4 breedte
Autom. HR na NR
Autom. NR bij HR
Lade-nr wijzigen

PostScriptmenu
Print PS-fout
Voork-lettertype
Afbeelding glad

Serieelmenu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
NPA-modus
Seriebuffer
Taakbuffer
RS-232/RS-422
Polarit. RS-422
Serieel protocol
Robust XON
Baud
Databits
Pariteit
DSR honoreren

USB-menu
PCL SmartSwitch
PS SmartSwitch
MAC binair PS
NPA-modus
USB-buffer
Taakbuffer
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Bedieningspaneel
Druk op Menu om:

• de menu's in te voeren 
vanuit de werkstand 
Gereed;

• door menu's of waarden 
te schuiven;

• een numerieke waarde te 
verhogen of te verlagen;

• het Taakmenu of 
Accessoiresmenu weer 
te geven terwijl de printer 
bezig is.

Druk op Selecteren om:

• het item op de tweede 
regel van de display te 
selecteren;

• de selectie op te slaan 
als een nieuwe 
standaardinstelling.

Druk op Terug om naar het 
vorige menuniveau terug te 
gaan.

Druk op Stop om tijdelijk alle 
afdrukactiviteiten stop te zetten 
zonder gegevens kwijt te raken.

Druk op Start om:

• de menu's af te sluiten 
en terug te gaan naar de 
werkstand Gereed;

• berichten te wissen.

1
 Menu 

2
Selecteren 

3

Start 
5

Terug 
4

Stop 
6
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Afdruktaak annuleren

U annuleert als volgt een 
afdruktaak nadat deze is 
gestart:

1 Druk enkele malen op 
Menu totdat u het 
Taakmenu ziet en druk 
dan op Selecteren 
(Select).

2 Druk enkele malen op 
Menu totdat u Taak 
annuleren ziet en druk 
dan op Selecteren 
(Select).

Pagina met menu-instellingen afdrukken

U drukt als volgt een pagina 
met menu-instellingen af om de 
instellingen voor Papierformaat 
en Papiersoort, en 
geïnstalleerde opties en 
geheugen te controleren:

1 Druk enkele malen op 
Menu totdat u Menu 
Extra ziet en druk dan op 
Selecteren (Select).

2 Druk enkele malen op 
Menu totdat u Menu's 
afdrukken ziet en druk 
dan op 
Selecteren(Select).
De pagina met menu-
instellingen wordt 
afgedrukt.
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Vertrouwelijke opdrachten afdrukken

Als u een persoonlijke of 
vertrouwelijke taak wilt 
afdrukken waarvan u niet wilt 
dat iemand anders deze ziet, 
kunt u ervoor zorgen dat de 
printer de taak in het geheugen 
vasthoudt totdat u zelf bij de 
printer bent.

U drukt als volgt een 
vertrouwelijke taak af:

Opmerking: Vertrouwelijke 
documenten afdrukken werkt 
alleen met Lexmark C910 
aangepaste 
printerstuurprogramma's. 
U vindt deze 
stuurprogramma's op de cd 
met stuurprogramma's bij de 
printer en op het World Wide 
Web op www.lexmark.com.

1 In uw tekstverwerkings-
programma, 
spreadsheet, browser of 
andere toepassing kiest 
u Bestand  Afdrukken.

2 Klik op Eigenschappen 
(of Opties, Printer, of 
Instellingen, afhankelijk 
van de toepassing) om 
de instellingen van het 
printerstuurprogramma 
weer te geven. 

3 Klik op Help en ga naar 
het onderwerp 
Vertrouwelijke taken 
afdrukken of afdruk- en 
wachtstandtaken. 
Volg de instructies. 
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Opmerking: Als u een groot 
bestand naar een gedeelde 
netwerkprinter stuurt, blijft 
deze in het printergeheugen 
staan totdat u afdrukt. Het is 
mogelijk dan anderen nu niet 
kunnen afdrukken. Haal uw 
afdruktaken daarom zo snel 
mogelijk op. Zie “Pagina met 
menu-instellingen afdrukken” 
op pagina 3 voor informatie 
over hoe u de hoeveelheid 
printergeheugen controleert.

4 Ga naar de printer en 
gebruik het 
bedieningspaneel om de 
vertrouwelijke afdruktaak 
op te halen:

a Druk enkele malen op 
Menu totdat u 
Vertrouwelijke 
afdruktaak ziet en 
druk dan op 
Selecteren (Select). 

b Druk enkele malen op 
Menu totdat u uw 
gebruikersnaam ziet 
en druk vervolgens 
op Selecteren 
(Select).

c Voer de vier cijfers 
van uw PIN-code in 
met de genummerde 
knoppen op het 
bedieningspaneel. 
Terwijl u de PIN-code 
invoert, verschijnen 
sterretjes in de 
display.

d Druk enkele malen op 
Menu totdat u Opdr. 
afdrukken ziet en 
druk dan op 
Selecteren (Select). 
(Kies Alle opdr.afdr. 
als u alle taken met 
dezelfde 
gebruikersnaam en 
PIN-code onmiddellijk 
naar de printer wilt 
sturen.)
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e Druk enkele malen op 
Menu totdat u de 
opdracht ziet die 
u wilt afdrukken en 
druk dan op 
Selecteren (Select). 

f Druk op Start (Go) om 
de taak naar de 
printer te sturen.

Wanneer de taak is afgedrukt, 
wordt deze uit het 
printergeheugen verwijderd en 
wordt de printer in de 
werkstand Gereed gezet.
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Printerberichten
In de volgende tabel vindt u enkele berichten die in het 
bedieningspaneel kunnen verschijnen en wat u kunt doen opdat 
deze berichten verdwijnen. Zie de Lexmark C910 Publications cd 
voor meer informatie over deze en andere printerberichten.

Bericht Actie

37 Onvoldoende geheugen

Er is onvoldoende 
printergeheugen beschikbaar 
om de afdruktaken verder te 
verwerken.

• Druk op Start (Go) om het bericht te 
wissen. De printer verwijdert 
bewaarde taken totdat er voldoende 
printergeheugen is om de huidige 
taak te verwerken.

• Druk op Stop om het bericht te 
wissen zonder wachtstandtaken te 
verwijderen. Het is mogelijk dat de 
huidige taak niet goed wordt 
afgedrukt.

• Druk op Menu om het Taakmenu te 
openen en druk dan op Selecteren 
(Select) om de huidige taak te 
annuleren.

Opmerking: Op de display ziet u 
afwisselend de berichten 37 
Onvoldoende geheugen en Taken in 
geheug. mogelk verloren.

38 Geheugen vol

De printer verwerkt 
gegevens, maar het 
geheugen dat wordt gebruikt 
voor het opslaan van 
pagina's is vol.

• Druk op Start (Go) om het bericht te 
wissen en door te gaan met het 
afdrukken van de huidige taak. 
Het is mogelijk dat de opdracht niet 
goed wordt afgedrukt.

• Druk op Menu om het Taakmenu te 
openen en druk dan op Selecteren 
(Select) om de huidige taak te 
annuleren.

39 Pagina is te complex

De pagina wordt mogelijk niet 
correct afgedrukt omdat de 
afdrukinformatie op de 
pagina te complex is.

• Druk op Start (Go) om het bericht te 
wissen en door te gaan met het 
afdrukken van de huidige taak. 
Het is mogelijk dat de opdracht niet 
goed wordt afgedrukt.

• Druk op Menu om het Taakmenu te 
openen en druk dan op Selecteren 
(Select) om de huidige taak te 
annuleren.
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80 Verh.station 
versleten

U moet het verhittingsstation 
vervangen.

• Druk op Start (Go) om het bericht te 
wissen.

• Installeer een nieuw 
verhittingsstation.

Opmerking: Als u de voorklep hebt 
geopend en weer gesloten, wordt het 
bericht Hebt u het 
verhittingsstation vervangen? 
weergegeven. Als u geen nieuw 
verhittingsstation hebt geïnstalleerd, 
drukt u op Stop. Als u wel een nieuw 
verhittingsstation hebt geïnstalleerd, 
drukt u op Start (Go).

81 Overdrachtband 
versleten

U moet de overdrachtband 
vervangen.

• Druk op Start (Go) om het bericht te 
wissen.

• Installeer een nieuwe 
overdrachtband.

Opmerking: Als u de voorklep hebt 
geopend en weer gesloten, wordt het 
bericht Hebt u de overdrachtband 
vervangen? weergegeven. Als u geen 
nieuwe overdrachtband hebt 
geïnstalleerd, drukt u op Stop. Als u 
wel een nieuwe overdrachtband hebt 
geïnstalleerd, drukt u op Start.

84 <kleuren>-fc 
bijna op

U moet een of meer 
aangegeven photoconductor-
eenheden vervangen.

• Druk op Start (Go) om het bericht te 
wissen. 

• Installeer een nieuwe <kleuren>-
photoconductor-eenheid.

85 Coatingrol bijna op

U moet de oliecoatingrol 
vervangen.

• Druk op Start (Go) om het bericht 
te wissen.

• Installeer een nieuwe oliecoatingrol.

Opmerking: Wanneer de coatingrol 
vervangen moet worden, verschijnt het 
bericht 85 Coatingrol versleten. 
U moet de coatingrol vervangen om 
door te kunnen gaan met afdrukken.

Bericht Actie
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Papier laden

De printer ondersteunt een 
groot aantal verschillende 
papiersoorten, -formaten en -
gewichten. De standaardlade 
(lade 1) en de optionele laden 
2, 3 en 4 zijn voorzien van de 
maximumstapelhoogte-
markeringen A, B en C. De 
optionele lade voor zware 
afdrukmedia is hiervoor 
gemarkeerd D, E en F.

88 <kleur> Toner 
bijna op

U moet een of meer 
tonercartridges vervangen.

• Druk op Start (Go) om het bericht te 
wissen.

• Installeer een nieuwe <kleur>-
tonercartridge.

Opmerking: Als de levensduur van de 
cartridge is verstreken, worden in de 
display achtereenvolgens de berichten 
88 <kleur> Toner leeg en Open 
klep en vervang <kleur> 
weergegeven. U moet de 
tonercartridge vervangen om door te 
kunnen gaan met afdrukken.

900-999 
Onderhoudsbericht

De berichten 900-999 
verwijzen naar 
printerproblemen waarvoor 
onderhoud nodig is.

Schakel de printer uit en controleer alle 
kabelverbindingen. Zet de printer weer 
aan. Als het onderhoudsbericht 
opnieuw wordt weergegeven, kunt u 
contact opnemen met de technische 
dienst. Meld hierbij het nummer van 
het bericht en beschrijf het probleem.

Papierbron Pagina

Een papierlade voor 550 vel vullen 11

Universeellader vullen 13

Hoge-capactieitslader vullen 15

Bericht Actie
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In de volgende tabel vindt 
u informatie over media, 
gewichten en 
maximumstapelhoogte. 
Deze informatie komt van pas 
bij het vullen van de 
papierladen.

Stapel-
hoogte-
indicator Aanbevolen media

A Lexmark glossy papier*: 
Letter (artikelnummer 12A5950), A4 (artikelnummer 
12A5951)

B 11x17, Legal, B4, A3 (90–105 g/m2, bankpost)

C • Letter, A4 (60–105 g/m2, bankpost)
• 11x17, Legal, B4, A3 (60-90 g/m2, bankpost)

D Lexmark transparant**: 
Letter (artikelnummer 12A5940), A4 (artikelnummer 
12A5941)

E • Lexmark glossy papierA

Letter (artikelnummer 12A5950), A4 (artikelnummer 
12A5951)

• Karton: Letter, A4 (128-163 g/m2, index)
• Papieren etiketten Letter, A4 (180 g/m2, bankpost)

F Letter, A4 (105-128 g/m2, bankpost)

* Lexmark glossy papier is 120 g/m2, book, bankpost.
** Gewicht Lexmark transparant is 120 g/m2.
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Een papierlade voor 550 vel vullen

Opmerking: Bij het laden 
van een optionele afdruklade 
voor zware media moet u 
erop letten dat het 
papierformaat en de 
papiersoort zijn ingesteld op 
het papier dat u laadt. 
Raadpleeg de 
Installatiehandleiding of de 
Lexmark C910 
Publications cd voor 
instructies over hoe u het 
papierformaat of de 
papiersoort instelt.

1 Trek de papierlade zo ver 
mogelijk naar buiten.

2 Druk de metalen plaat 
omlaag totdat het is 
vergrendeld.
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3 Druk de linkergeleider in 
en schuif deze naar de 
juiste positie voor het 
papierformaat dat u 
wilt laden.

Aan de hand van de 
positie van de 
linkerpapiergeleider 
bepaalt de printer welk 
formaat papier zich in de 
lade bevindt.

4 Laat de papiergeleider 
los.

5 Buig de vellen enkele 
malen en waaier ze uit.

6 Plaats het papier in de 
lade met de afdrukzijde 
naar beneden.
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7 Druk de hendel van de 
voorste papiergeleider in 
en verschuif de geleider 
totdat deze de stapel 
papier raakt.

8 Draai de knop voor het 
instellen van 
papierformaat totdat het 
juiste papierformaat in 
het venster wordt 
weergegeven.

9 Duw de lade volledig in 
de printer.

Universeellader vullen

Waarschuwing! Door meer 
dan één vel glossy papier te 
laden, kunt u het 
verhittingsstation 
beschadigen.

U kunt maximaal 100 vel 
normaal papier in de 
universeellader laden.
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1 Open de universeellader 
en trek deze helemaal uit.

2 Schuif de 
papiergeleiders naar de 
juiste positie voor het 
formaat van het papier 
dat u wilt laden.

3 Druk het metalen plaatje 
omlaag totdat deze is 
vergrendeld.

4 Buig de vellen enkele 
malen en waaier ze uit.
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5 Plaats het papier met de 
afdrukzijde naar boven 
tussen de 
papiergeleiders.

6 Schuif de instelknop naar 
links om de lade te 
ontgrendelen.

Hoge-capactieitslader vullen

Opmerking: Plaats alleen 
normaal papier in de Hoge-
capactieitslader vullen.

U kunt maximaal 3000 vel 
normaal papier in de optionele 
Hoge-capactieitslader vullen 
plaatsen.
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1 Open de bovenklep van 
de Hoge-capactieitslader 
vullen.

2 Controleer de positie van 
de papiergeleiders.

Als de pijlen van de 
papiergeleiders correct 
zijn uitgelijnd met het 
formaat van het papier 
dat u laadt, gaat u naar 
stap 6 op pagina 17. 
Als dat niet het geval is, 
gaat u verder met stap 3 
op pagina 16.

3 Draai de schroeven 
van de linker- en 
rechterpapiergeleider 
los.
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4 Schuif de geleiders links 
of rechts in de juiste 
positie voor het formaat 
van het papier dat u wilt 
laden (A4 of Letter).

5 Draai de linker- en 
rechtervleugelschroef 
van de papiergeleider 
weer vast.

6 Buig de vellen enkele 
malen en waaier ze uit.

7 Plaats het papier tegen 
de papiergeleiders, met 
de afdrukzijde naar 
boven.
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Opmerking: Als u te weinig 
papier in de lade legt, 
wordt dit door de sensor 
geregistreerd en gaat de 
lade niet omlaag. Voeg 
meer papier toe zodat de 
lade omlaag gaat.

8 Druk op de knop van de 
papierlade.

De papierlade gaat 
omlaag zodat u 500 vel 
papier extra kunt laden.

9 Herhaal de stappen 7 en 
8 totdat u de lade naar 
behoefte hebt gevuld.

10 Sluit de bovenklep.
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Papierstoringen opsporen en 
verhelpen

Papierbron Pagina

200 Papier vast <x> Pagina's vastgelopen 
(Controleer gebieden A–F, T1–5, MPF)

20

240 Papier vast Controleer U-lader 33

241–244 Papier vast Controleer lade 1–4 36

249 Papier vast Controleer lade 5 37

240 Papier vast

249 Papier vast

200 Papier vast
Controleer 
gebied F

200 Papier vast
Controleer 
gebied C

200 Papier vast
Controleer 
gebied D

200 Papier vast
Controleer 
gebied E

200 Papier vast
Controleer 
gebieden A,B

241 Papier vast

242 Papier vast

243 Papier vast

244 Papier vast

T 5

T 1

T 2

T 3

T 4
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200 Papier vast <x> Pagina's vastgelopen 
(Controleer gebieden A–F, T1–5, MPF)

In dit bericht worden de 
gebieden (A–F, MPF of T1–T5) 
aangegeven die u moet 
controleren om het papier te 
verwijderen of het bericht te 
wissen. U wist deze gebieden 
als volgt:

Controleer gebieden A, B

Dit bericht geeft aan dat er een 
papierstoring is in de 
overdrachtband, het 
verhittingsstation of bij de 
uitvoerrollers. U verwijdert als 
volgt papier uit gebieden A-B:

1 Open de voorklep.

Papierstoringsbericht Pagina

Controleer gebieden A, B 20

Controleer gebied C 26

Controleer gebied D 26

Controleer gebied E 29

Controleer gebied F 31

Controleer U-lader 33

Controleer T1–T4 36

Controleer T5 37
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2 Draai de 
vergrendelingshendel 
van de bovenklep 
naar links.

3 Plaats beide handen op 
de optilpunten en druk 
de rechtervergrendeling 
van de bovenklep in.

4 Til de klep op.

Rechtervergrende-
ling van bovenklep
en optilpunt

Optilpunten
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Waarschuwing! Gebruik 
geen scherpe voorwerpen 
om het papier te verwijderen. 
Hiermee kunt u de 
overdrachtband 
beschadigen.

Opmerking: Het papier kan 
met toner verontreinigd zijn, 
wat vlekken op kleding kan 
veroorzaken.

5 Verwijder het papier op 
de overdrachtband.

Als het papier afkomstig 
is uit de universeellader, 
controleert u het gebied 
tussen de 
universeellader en en de 
overdrachtband.

6 Controleer of er nog 
meer papier is 
vastgelopen in de buurt 
van het verhittingsstation 
en de bovenklep.

Als er geen papier vastzit 
in de buurt van het 
verhittingsstation of de 
bovenklep, gaat u naar 
stap 12 op pagina 24. 
Als er wel papier vastzit, 
gaat u verder met stap 
zeven op pagina 23.

Overdrachtband
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7 Til de 
vergrendelingshendel 
van het verhittingsstation 
omhoog.

8 Trek het papier langzaam 
uit het verhittingsstation 
naar de binnenkant van 
de printer.

Opmerking: De hendel 
moet in de neerwaartse 
stand staan om de 
bovenklep te kunnen sluiten.

9 Draai de 
vergrendelingshendel 
van het verhittingsstation 
omlaag.

Overdrachtband

Vergrendelingshendel
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10 Controleer de bovenklep 
of er ook papier op 
andere plekken is 
vastgelopen.

Als er geen papier vastzit 
in de bovenklep, gaat u 
naar stap 12 op 
pagina 24.

11 Verwijder het 
vastgelopen papier bij de 
bovenklep.

12 Plaats beide handen op 
de bovenklep, zoals in de 
afbeelding wordt 
aangegeven.

13 Druk stevig op de 
bovenklep tot deze op 
zijn plaats klikt.

14 Draai de 
vergrendelingshendel 
van de bovenklep naar 
rechts.

Als u de 
vergrendelingshendel 
niet kunt draaien, is de 
klep niet helemaal 
gesloten.
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15 Open de klep voor het 
verhelpen van storingen 
aan de linkerzijde van de 
printer.

16 Verwijder papier dat zich 
in de printer bevindt.

17 Sluit de klep die toegang 
geeft tot het 
storingsgebied.

Om te voorkomen dat er 
weer papier vastloopt, 
zorgt u ervoor dat de 
klep aan beide zijden is 
gesloten.

18 Sluit de voorklep.

19 Druk op Start (Go).

Controleer de 
papierbaan en verwijder 
alle papier uit de 
papierbaan als de 
berichten blijven 
verschijnen.
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Controleer gebied C

Dit bericht geeft aan dat er 
papier is vastgelopen bij de 
klep naar de eenheid voor 
dubbelzijdig afdrukken. 
U verwijdert als volgt 
vastgelopen papier uit 
gebied C:

1 Open de klep voor het 
verhelpen van storingen 
bij het dubbelzijdig 
afdrukken aan de 
rechterzijde van de 
printer.

2 Verwijder het 
vastgelopen papier.

3 Druk op Start (Go).

Controleer de 
papierbaan en verwijder 
alle papier uit de 
papierbaan als de 
berichten blijven 
verschijnen.

Controleer gebied D

Dit bericht geeft aan dat er 
papier is vastgelopen in het 
gebied van de eenheid 
voor dubbelzijdig afdrukken. 
U verwijdert als volgt 
vastgelopen papier uit 
gebied D:
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1 Open de klep voor het 
verhelpen van storingen 
bij het dubbelzijdig 
afdrukken aan de 
rechterzijde van de 
printer.

2 Trek de eenheid voor 
dubbelzijdig afdrukken er 
voorzichtig uit.

3 Draai de knop voor 
papierdoorvoer tegen de 
klok in.

Als het papier uit de 
eenheid voor 
dubbelzijdig afdrukken 
komt, verwijdert u dit en 
gaat u naar stap 7 op 
pagina 28. Als het papier 
niet naar buitenkomt, ga 
dan naar stap 4 op 
pagina 28.
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4 Open de klep van de 
eenheid voor 
dubbelzijdig afdrukken.

5 Verwijder het 
vastgelopen papier.

6 Sluit de klep van de 
eenheid voor 
dubbelzijdig afdrukken.

7 Druk de eenheid voor 
dubbelzijdig afdrukken 
zo ver mogelijk naar 
binnen.
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8 Sluit de klep voor het 
verhelpen van storingen 
bij dubbelzijdig 
afdrukken.

9 Druk op Start (Go).

Controleer de 
papierbaan en verwijder 
alle papier uit de 
papierbaan als de 
berichten blijven 
verschijnen.

Controleer gebied E

Dit bericht geeft aan dat er 
papier is vastgelopen in de 
optionele lade in het bovenste, 
middelste of onderste gedeelte 
van de papierbaan. U verwijdert 
als volgt vastgelopen papier uit 
gebied E:

Opmerking: Als u een 
Hoge-capactieitslader vullen 
hebt, trekt u deze weg bij de 
printer.

1 Open de klep op de 
bovenste optionele 
ladekast. De klep biedt 
toegang tot het 
vastgelopen papier.
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2 Verwijder het 
vastgelopen papier.

3 Sluit de klep die toegang 
geeft tot het 
storingsgebied.

4 Open de klep op de 
middelste optionele 
ladekast. De klep biedt 
toegang tot het 
vastgelopen papier.

5 Verwijder het 
vastgelopen papier.

6 Sluit de klep die toegang 
geeft tot het 
storingsgebied.

7 Open de klep op de 
onderste optionele 
ladekast. De klep biedt 
toegang tot het 
vastgelopen papier.



31

8 Verwijder het 
vastgelopen papier.

9 Sluit de klep die toegang 
geeft tot het 
storingsgebied.

10 Druk op Start (Go).

Controleer de 
papierbaan en verwijder 
alle papier uit de 
papierbaan als de 
berichten blijven 
verschijnen.

Controleer gebied F

1 Trek de hoge-
capaciteitslader weg bij 
de printer.

2 Open de klep op de 
bovenste optionele 
ladekast. De klep biedt 
toegang tot het 
vastgelopen papier.
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3 Verwijder het 
vastgelopen papier.

4 Sluit de klep die toegang 
geeft tot het 
storingsgebied.

5 Schuif de Hoge-
capactieitslader vullen 
naar de printer totdat de 
lader aan het 
bevestigingsframe is 
vergrendeld.

U hoort een klik wanneer 
de lader zich in de juiste 
positie bevindt.

6 Druk op Start (Go).

Controleer de 
papierbaan en verwijder 
alle papier uit de 
papierbaan als de 
berichten blijven 
verschijnen.
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240 Papier vast Controleer U-lader

1 Trek het vastgelopen 
papier voorzichtig recht 
uit de universeellader.

Als het papier niet naar 
buiten komt, gaat u 
verder met stap 2.

2 Open de voorklep.

3 Draai de 
vergrendelingshendel 
van de bovenklep naar 
links.
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4 Plaats beide handen op 
de optilpunten en druk 
de rechtervergrendeling 
van de bovenklep in.

5 Til de klep op.

Waarschuwing! Gebruik 
geen scherpe voorwerpen 
om het papier te verwijderen. 
Hiermee kunt u de 
overdrachtband 
beschadigen.

6 Verwijder het papier op 
de overdrachtband.

Rechtervergrende-
ling van bovenklep
en optilpunt

Optilpunten

Overdrachtband
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7 Plaats beide handen op 
de bovenklep, zoals in de 
afbeelding wordt 
aangegeven.

8 Druk stevig op de 
bovenklep tot deze op 
zijn plaats klikt.

9 Draai de 
vergrendelingshendel 
van de bovenklep naar 
rechts.

Als u de 
vergrendelingshendel 
niet kunt draaien, is de 
klep niet helemaal 
gesloten.

10 Sluit de voorklep.

11 Druk op Start (Go).
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241–244 Papier vast Controleer lade 1–4

Opmerking: Hoewel lade 1 
is weergegeven, kunt u met 
dezelfde procedure alle 241–
244- of Controleer lade 1–

4-berichten wissen.

Papierstoringsberichten 241–
244 en Controleer lade 1–4-
berichten geven aan dat er in 
een van de papierladen papier 
is vastgelopen. (Zie de 
illustratie op op pagina 19 voor 
de nummering van de laden.) 
U verwijdert het vastgelopen 
papier als volgt:

1 Als u een Hoge-
capactieitslader vullen 
hebt, trekt u deze weg bij 
de printer.

2 Open de klep voor het 
verhelpen van storing 
voor de papierlade die in 
de display is 
weergegeven.

3 Verwijder het 
vastgelopen papier.

4 Sluit de klep die toegang 
geeft tot het 
storingsgebied.

5 Trek de papierlade die op 
de display wordt 
aangegeven uit de 
printer.
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6 Verwijder gekreukt 
papier.

7 Druk het resterende 
papier in de lade omlaag 
totdat de bodemplaat 
vastklikt.

8 Sluit de papierlade.

9 Druk op Start (Go).

Controleer de 
papierbaan en verwijder 
alle papier uit de 
papierbaan als de 
berichten blijven 
verschijnen.

249 Papier vast Controleer lade 5

Opmerking: Als u over een 
optionele printerkast 
beschikt, wordt de Hoge-
capactieitslader vullen 
aangemerkt als lade 3.

Een bericht van het type 249 
Papier vast Controleer 

lade 5 geeft aan dat er papier 
is vastgelopen in de Hoge-
capactieitslader vullen. U 
verwijdert het vastgelopen 
papier als volgt:
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1 Open de bovenklep van 
de Hoge-capactieitslader 
vullen.

2 Verwijder het 
vastgelopen papier.

3 Sluit de klep.

4 Druk op Start (Go).
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