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Paperin lisäys lokeroon 1
 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, 

kunnes kuulet napsahduksen.

 2 Taivuttele arkkeja, jotta ne irtoavat 
toisistaan, ja tuuleta sitten nippu. 
Suorista reunat tasaisella alustalla.

Huomautus: Jos arkkeja ei taivutella ja 
tuuleteta, saattaa esiintyä 
syöttöongelmia ja 
paperitukoksia.

 3 Lisää

• kirjepaperia asettamalla se niin, että 
paperin yläreuna osoittaa alaspäin, 
itseesi päin

• kirjekuoria asettamalla ne 
syöttölokeron keskiosaan.

Lisää kirjekuoret pystysuunnassa ja 
läppä alaspäin siten, että 
postimerkille varattu alue on 
vasemmassa yläreunassa.

 4 Vedä ulos vastaanottolokeron etumainen 
paperituki.

 5 Siirrä paperinohjaimet tasaisesti 
tulostusmateriaalin reunoja vasten.

 6 Avaa edessä olevan vastaanottoalustan 
luukku, jos tulostat erikoismateriaalille.

 7 Valitse paperikoko ja -laji 
sovellusohjelmasta.

 8 Aloita tulostaminen.

Paperin lisäys 
valinnaiseen lokeroon 2
Tartu kielekkeisiin lokeron kummallakin 
puolella ja vedä se kokonaan ulos 
tulostimesta.

 1 Kun lisäät

• kirjepaperia, aseta se niin, että 
paperin tulostuspuoli on alaspäin ja  
yläreuna menee ensiksi tulostimeen. 

• A4-kokoista tai Legal-kokoista 
paperia, vedä paperitukea ulospäin.

 2 Varmista, että metallilevy on painettu 
alas, ennen kuin lokero asetetaan 
tulostimeen.

Huomautus: Kun lokero on työnnetty 
paikoilleen, metallilevy 
ponnahtaa takaisin ylös niin, 
että paperi voi syöttyä 
tulostimeen.

 3 Älä ylitä pinon enimmäiskorkeuden 
ilmaisinta. Ylitäyttö voi aiheuttaa 
tukoksia.

 4 Siirrä paperinohjaimet paperin reunoja 
vasten.

 5 Varmista, että paperi on kummankin 
kulmapidikkeen alla ja tasaisesti 
lokerossa.

 6 Aseta lokero uudelleen paikoilleen ja 
varmista, että lokero on riittävän syvällä 
tulostimessa.

 7 Valitse paperikoko ja -laji 
sovellusohjelmasta.

 8 Aloita tulostaminen.

Tukosten poistaminen
Paperitukoksen merkkivalo ilmoittaa, milloin 
tulostusmateriaali on poistettava 
paperiradalta.

 1 Avaa tulostimen kansi.

 2 Poista värikasetti (se voi olla lämmin) ja 
suojaa se.

Huomautus: Kuvansiirtotelan altistaminen 
valolle saattaa vahingoittaa 
värikasettia.

 3 Vedä tulostusmateriaali varovasti ulos 
tulostimesta.

Vaara! Kiinnitysyksikkö voi olla kuuma!

 4 Jos tulostusmateriaali on juuttunut 
tiukasti telan taakse tai jos et saa siitä 
otetta, sulje kansi, avaa edessä olevan 
vastaanottoalustan etuluukku ja vedä 
paperi ulos.

 5 Varmista, että paperiradalla ei ole enää 
tulostusmateriaalia.

 6 Aseta värikasetti takaisin paikalleen.

 7 Jatka tulostamista sulkemalla tulostimen 
kansi.

Jos valinnaisesta lokerosta 2 syötettävä 
paperi aiheuttaa tukoksen, toimi seuraavasti:

 1 Avaa tulostimen kansi.

 2 Poista värikasetti (se voi olla lämmin).

 3 Vedä paperi varovasti ulos itseäsi kohti.

 4 Aseta värikasetti takaisin paikalleen.

 5 Jatka tulostamista sulkemalla tulostimen 
kansi.

Jos paperiin on vaikea ulottua:

 1 Katkaise tulostimesta virta. (Loput 
tulostustyöstä menetetään.)

 2 Nosta tulostin pois 250 arkin 
syöttölaitteen päältä.

 3 Poista paperi.

 4 Aseta syöttölaite takaisin paikalleen.

 5 Kytke virta tulostimeen.

 6 Lähetä tulostettava työ uudelleen.

Jos tukos syntyy juuri, kun paperi syöttyy 
lokerosta 2:

 1 Vedä syöttölokero kokonaan ulos.

 2 Vedä paperi varovasti ulos itseäsi kohti.

 3 Aseta lokero takaisin paikoilleen ja jatka 
tulostamista.

Pinon enimmäiskorkeu-
den ilmaisin

Kulma-
pidikkeet

Kuvan-
siirtotela

Kiinnitys-
yksikkö

Rulla



Yleisimmät käyttöpaneelin merkkivalosanomat

© Copyright 2001. Lexmark International, Inc. 
Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu USA:ssa.

Tämä asiakirja on valmistettu 100-prosenttisesti 
kierrätettävästä materiaalista. 4/01

E.C.  3F0003 P/N:  08A0415

Lisätietoja käyttöpaneelin merkkivalosanomista on
Lexmarkin Julkaisut-CD-levyllä.

Tulostin on valmis 
vastaanottamaan ja 
käsittelemään tietoa.

Tulostin on käytössä ja 
vastaanottaa tai käsittelee 
tietoja.

Tulostin odottaa 
lisätietoa.

Yläkansi on auki tai 
värikasettia ei ole 
asennettu.

Jos sekä virhetilan 
merkkivalo että 
painikkeen painamisen 
merkkivalo palavat, 
tarkennusvirhekoodi on 
saatavilla.

Paina käyttöpaneelin 
painiketta kahdesti, 
jolloin esiin tulee 
tarkennusvirhekoodi.

Lisätietoja ongelman 
ratkaisusta on Lexmarkin 
Julkaisut-CD-levyllä.

Tulostimesta on 
loppunut 
tulostusmateriaali, tai 
tulostusmateriaali ei 
syöttynyt kunnolla.

Tulostin kehottaa nyt 
käyttäjää lisäämään 
yksittäisen lomakkeen 
käsinsyöttönä. 

Tulosta sivu 
painamalla 
käyttöpaneelin 
painiketta.

Tulostin on havainnut 
tukoksen.

Tulostin varoittaa siitä, 
että väriaine on 
vähissä. Jos poistat 
värikasetin ja ravistat 
sitä, voit mahdollisesti 
vielä tulostaa sivuja 
ennenkuin värikasetti 
on vaihdettava.
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