
Skrócony opis
Ładowanie zasobnika

 1 Wyjmij cały zasobnik.

W przypadku opcjonalnego zasobnika na 500 arkuszy należy 
otworzyć pokrywę.

 2 Przyciśnij metalową płytę.

 3 Ściśnij występ prowadnicy szerokości i prowadnicę, a następnie 
przesuń prowadnicę maksymalnie w prawo.

 4 Ściśnij występ prowadnicy długości i prowadnicę, a następnie 
maksymalnie wysuń prowadnicę.

 5 Zegnij arkusze w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, 
a następnie przekartkuj stos. Papieru nie należy składać ani 
marszczyć. Wyrównaj krawędzie stosu arkuszy, opierając 
krawędź stosu na płaskiej powierzchni.

 6 Umieść nośnik przy lewej krawędzi zasobnika i wsuń pod 
metalowy ogranicznik. Strona do wydruku powinna być 
skierowana w dół, a nośnik zwrócony w kierunku przodu 
zasobnika. Nie należy giąć ani marszczyć arkuszy.

Uwaga: Nie należy przekraczać maksymalnej dozwolonej 
wysokości stosu. Umieszczenie w zasobniku zbyt dużej 
liczby arkuszy może spowodować zacięcie nośnika.

 7 Ściśnij występ prowadnicy szerokości i prowadnicę, a następnie 
dosuń prowadnicę do krawędzi nośnika.

 8 Ściśnij występ prowadnicy długości i prowadnicę, a następnie 
dosuń prowadnicę do krawędzi nośnika.

W przypadku opcjonalnego zasobnika na 500 arkuszy należy 
zamknąć pokrywę.

 9 Włóż z powrotem zasobnik.

Ładowanie nośników do podajnika 
uniwersalnego
Podajnik uniwersalny obsługuje zwykły papier, koperty, folie, karty 
i etykiety.

 1 Otwórz drzwiczki podajnika uniwersalnego i wyciągnij 
przedłużkę.

 2 Rozłóż przedłużkę.

 3 Przesuń prowadnicę szerokości maksymalnie w prawo.

 4 Umieść w podajniku papier stroną do wydruku skierowaną ku 
górze lub koperty skrzydełkami do dołu. Dosuń nośnik do 
przodu, nie wpychając na siłę.

Uwaga: Wybierz odpowiednią orientację nośnika, w zależności 
od jego rozmiaru i typu oraz metody drukowania. 
Dokładne informacje na temat wybierania orientacji 
nośników można znaleźć na dysku CD-ROM 
„Publications” - „Podręcznik użytkownika — publikacje”. 
Nie należy przepełniać podajnika.

 5 Przesuń prowadnicę szerokości, aż delikatnie dotknie krawędzi 
stosu.

 6 W edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym, przeglądarce lub innej 
aplikacji wybierz kolejno polecenia Plik  Drukuj.

 7 Kliknij przycisk Właściwości (lub Opcje, Drukarka lub 
Ustawienia, zależnie od używanej aplikacji), aby wyświetlić 
ustawienia sterownika drukarki.

 8 W polu listy Źródło papieru wybierz opcję Podajnik uniw.
 9 Wybierz typ nośnika (koperty, folie itd.) w polu listy Typ nośnika.

 10 Kliknij przycisk OK, a następnie w zwykły sposób wyślij zadanie 
do wydruku.

Anulowanie zadania drukowania
Jeśli zadanie, które ma być anulowane, jest w trakcie drukowania 
i miga lampka kontrolna Gotowa/Dane, naciśnij przycisk Anuluj. 
Zaświecą się wówczas wszystkie lampki, wskazując, że zadanie 
zostało anulowane.

Drukowanie strony z ustawieniami 
menu
Aby wydrukować stronę z ustawieniami menu, naciśnij przycisk 
Kontynuuj, kiedy świeci się tylko lampka Gotowa/Dane.

Wskazania panelu operacyjnego
Niniejszy opis prezentuje jedynie ogólny zarys funkcji panelu 
operacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć 
na dysku CD-ROM „Publications” - „Podręcznik użytkownika — 
publikacje”.

Metalowy 
ogranicznik

Wskaźnik maksymalnej wysokości stosu

Sekwencja lampek Stan drukarki

Gotowa/Dane świeci Drukarka jest gotowa do pobierania 
i przetwarzania danych.

Gotowa/Dane miga Drukarka jest zajęta pobieraniem lub 
przetwarzaniem danych.

• Gotowa/Dane świeci
• Naciśnij przycisk 

Kontynuuj świeci

Drukarka oczekuje na dodatkowe dane.

Błąd świeci Górna pokrywa drukarki jest otwarta lub nie 
zainstalowano kasety drukującej.

• Błąd świeci
• Naciśnij przycisk 

Kontynuuj świeci

Wystąpił błąd drugorzędny.
• Naciśnij szybko dwa razy przycisk 

Kontynuuj, aby wyświetlić sekwencję 
lampek oznaczającą dodatkowy kod 
błędu.

• Informacje na temat rozwiązywania tego 
problemu można znaleźć na dysku 
CD-ROM „Publications” - „Podręcznik 
użytkownika — publikacje”.

• Załaduj/Wyjmij 
papier świeci

• Naciśnij przycisk 
Kontynuuj świeci

W drukarce zabrakło nośnika lub nośnik nie 
jest załadowany właściwie.

• Załaduj/Wyjmij 
papier miga

• Naciśnij przycisk 
Kontynuuj świeci

• Drukarka wyświetla monit o załadowanie 
pojedynczego arkusza nośnika do 
podajnika uniwersalnego.

• Aby wydrukować stronę, naciśnij przycisk 
Kontynuuj.

• Zacięcie papieru 
świeci

• Naciśnij przycisk 
Kontynuuj świeci

Drukarka wykryła zacięcie nośnika.
• Naciśnij szybko dwa razy przycisk 

Kontynuuj, aby wyświetlić sekwencję 
lampek dla zacięcia nośnika.

• Więcej informacji można znaleźć 
w rozdziale „Usuwanie zacięć nośnika” 
na tej karcie lub na dysku CD-ROM 
„Publications” - „Podręcznik użytkownika 
— publikacje”.

• Gotowa/Dane świeci
• Mało toneru świeci

Drukarka powiadamia użytkownika, że toner 
się kończy. Wyjęcie kasety drukującej 
i wstrząśnięcie nią może pozwolić na 
wydrukowanie większej liczby stron przed 
wymianą kasety.

Sekwencja lampek Stan drukarki
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Usuwanie zacięć nośnika
Aby zgasić lampkę błędu Zacięcie papieru i wznowić drukowanie, 
należy usunąć wszystkie zacięcia nośnika i nacisnąć przycisk 
Kontynuuj.

Poniższa tabela zawiera informacje pomocne w lokalizacji zacięcia 
nośnika na podstawie sygnalizującej je sekwencji lampek. Należy 
jednak sprawdzić wszystkie miejsca, gdzie ewentualnie mogło dojść 
do zacięcia nośnika, aby zlokalizować wszystkie zacięcia.

Sekwencje lampek sygnalizujące 
zacięcie nośnika

Zacięcie nośnika pod kasetą drukującą lub 
nagrzewnicą

 1 Otwórz górne przednie drzwiczki, używając uchwytów na palce.

 2 Wyjmij kasetę drukującą.

UWAGA! Tylna ściana wnętrza drukarki może być gorąca.

Ostrzeżenie! Nie wolno dotykać bębna światłoczułego u dołu 
kasety drukującej.

 3 Usuń cały zacięty nośnik.

 4 Włóż ponownie kasetę drukującą.
 5 Zamknij górne przednie drzwiczki.

Zacięcie nośnika za drzwiczkami odbiornika 
tylnego

 1 Otwórz drzwiczki odbiornika tylnego.

 2 Usuń cały zacięty nośnik.

Być może w celu usunięcia wszystkich fragmentów zaciętego 
nośnika konieczne będzie wyjęcie kasety drukującej.

 3 Zamknij drzwiczki odbiornika tylnego.

Zacięcie nośnika w zasobniku
 1 Delikatnie otwieraj podajnik, aż zobaczysz zacięty nośnik.
 2 Usuń cały zacięty nośnik.

Jeśli nad metalowym ogranicznikiem widać jakieś arkusze 
nośnika, całkowicie wyjmij zasobnik. Naciśnij nośnik, aby 
metalowa płytka pod nim zatrzasnęła się na swoim miejscu. 
Ponownie ułóż arkusze nośnika pod metalowym ogranicznikiem.

 3 Włóż z powrotem zasobnik.

Zacięcie nośnika pod drukarką
Podczas używania funkcji drukowania dwustronnego nośnik może 
zaciąć się pod drukarką i nad zasobnikiem 1. Aby usunąć takie 
zacięcie nośnika:

 1 Całkowicie wyjmij zasobnik 1.
 2 Przyciśnij w dół zieloną dźwignię znajdującą się pod drukarką 

po lewej stronie.

 3 Usuń cały zacięty nośnik.
 4 Chwyć występ na drzwiczkach tylnych i otwórz drzwiczki.

 5 Naciśnij w dół zieloną dźwignię znajdującą się pod drukarką po 
lewej stronie.

 6 Usuń cały zacięty nośnik.
 7 Zamknij drzwiczki tylne, a następnie ponownie włóż zasobnik.

Zacięcia nośnika w odbiorniku 
standardowym lub w podajniku uniwersalnym
Usuń wszystkie zacięcia nośnika z tych obszarów.

Dalsze informacje
• Na temat używania i konserwacji drukarki znajdują się 

w Podręczniku instalacji lub na dysku CD-ROM „Publications” - 
„Podręcznik użytkownika — publikacje”.

• Na temat drukowania w sieci można uzyskać u administratora 
sieci lub w dziale obsługi klienta.

Sekwencja lampek Znaczenie

• Gotowa/Dane świeci
• Zacięcie papieru 

świeci
• Naciśnij przycisk 

Kontynuuj świeci

Zacięcie nośnika przy wejściu — zobacz 
rozdziały:
• „Zacięcie nośnika pod kasetą drukującą 

lub nagrzewnicą”
• „Zacięcie nośnika w zasobniku”

• Mało toneru świeci
• Zacięcie papieru 

świeci
• Naciśnij przycisk 

Kontynuuj świeci

Zacięcie nośnika przy wyjściu — zobacz 
rozdziały:
• „Zacięcie nośnika pod kasetą drukującą 

lub nagrzewnicą”
• „Zacięcie nośnika za drzwiczkami 

odbiornika tylnego”

• Mało toneru mruga
• Zacięcie papieru 

świeci
• Naciśnij przycisk 

Kontynuuj świeci

Zacięcie nośnika w dupleksie — zobacz 
rozdziały:
„Zacięcie nośnika pod drukarką”

• Gotowa/Dane mruga
• Zacięcie papieru 

świeci
• Naciśnij przycisk 

Kontynuuj świeci

Zacięcie nośnika w podajniku 
uniwersalnym:
• Usuń wszystkie zacięcia nośnika 

w podajniku uniwersalnym.
• Upewnij się, że nośnik został poprawnie 

załadowany do podajnika uniwersalnego.

Uchwyty na palce


