
Hızlı Başvuru

Kağıt ve özel ortam yükleme
Bu bölümde 550 yapraklık çekmecenin, isteğe bağlı bir 2.000
yapraklık çekmecenin, bir çok amaçlı çekmecenin ve 550
yapraklık özel ortam çekmecesinin nasıl yükleneceği
açıklanmaktadır. Bu bölümde ayrıca, kağıt yönü, Kağıt Boyutu ve
Kağıt Türünün ayarlanması ve tepsilerin bağlantılandırılması ve
bağlantılarının kaldırılması ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama
Kağıt Boyutu ayarı, çok amaçlı besleyici dışında her tepside kağıt
kılavuzlarının konumuna göre otomatik olarak algılanır. Çok
amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ayarı Kağıt Boyutu
menüsünden elle ayarlanmalıdır. Kağıt Türü ayarının düz kağıt
içermeyen tüm tepsiler için elle yapılması gerekir.

Ana ekrandan şuraya gidin:

 > Kağıt Menüsü > Kağıt Boyutu/Türü > bir tepsi seçin >

kağıt boyutunu veya türünü seçin > 

Varsayılan Kağıt Türü ayarı Düz Kağıt'tır.

Universal kağıt ayarlarını
yapılandırma
Universal Kağıt Boyutu yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt
boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı-tanımlı bir ayardır.
İstediğiniz boyut Kağıt Boyutu menüsünde yoksa belirtilen
Tepsinin Kağıt Boyutunu Universal olarak ayarlayın. Ardından,
kağıdınız için aşağıdaki Universal boyut ayarlarını belirtin:
• Ölçü Birimleri
• Dikey Genişliği
• Dikey Yüksekliği

Notlar:

• Desteklenen en büyük Universal boyut: 216 x 1219 mm
(8.5 x 48 inç).

• Desteklenen en küçük Universal boyut: 76 x 127 mm
(3 x 5 inç) olup sadece çok amaçlı tepsiye yüklenir.

Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > Kağıt Menüsü > Universal Ayar > Ölçü Birimleri > ölçü
birimini seçin > Dikey Genişlik veya Dikey Yükseklik > genişlik

veya yükseklik seçin > 

Standart veya isteğe bağlı 550
sayfalık tepsiye ortam yükleme
Yazıcıda bir standart 550 sayfalık tepsi (Tepsi 1) vardır ve isteğe
bağlı 550 sayfalık bir veya daha fazla tepsi de olabilir. Tüm 550
sayfalık tepsiler aynı kağıt boyutlarını ve türlerini destekler.

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

Tepsinin altında bulunan boyut göstergelerine dikkat edin.
Uzunluk ve genişlik kılavuzlarının konumunu belirlemeye
yardımcı olması için bu göstergelerini kullanın.

LTR
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2 Genişlik kılavuzunu sıkıştırıp yüklediğiniz kağıt boyutu için
doğru konuma kaydırın.

3 Uzunluk kılavuzunu tutup yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru
konuma kaydırın.

Not: Uzunluk kılavuzunun bir kilitlenme mekanizması vardır.
Kilidi açmak için, uzunluk kılavuzunun üst kısmındaki
düğmeyi aşağı kaydırın. Kilitlemek için, bir uzunluk
seçildiğinde düğmeyi yukarı kaydırın.
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4 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya
buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

5 Kağıt yığınını yazdırma yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Notlar:

• Arkalı önlü yazdırma için, yazdırılacak yüzü aşağı
bakacak şekilde yerleştirin.

• Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön tarafına
gelecek şekilde yerleştirin.

• Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve
yukarı dönük şekilde yerleştirin.

• Antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve
aşağı dönük şekilde yerleştirin.

• Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum
doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun.
Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası
yazıcı hasarına neden olabilir.

6 Tepsiyi takın.

7 Yazıcı kontrol panelinde, yüklediğiniz kağıda göre tepsi için
Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü'nü doğrulayın.

2000-sayfalık yüksek kapasiteli
besleyiciyi yükleme
Yüksek kapasiteli besleyici, 2.000 sayfaya kadar letter, A4 ve
legal boyut kağıt (80 g/m2 veya 20 lb) alabilir.

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

2 Yükseklik ve genişlik kılavuzunu gerektiği gibi ayarlayın.

1
2
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3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin. Kağıtları katlamayın veya
buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

4 Baskı yüzü yukarı bakacak şekilde, kağıdı kağıt tepsisine
yerleştirin.

ABC

Not: Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum
doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun.
Tepsinin aşırı doldurulması kağıt sıkışmasına ve olası yazıcı
hasarına neden olabilir.

Notlar:

• Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön tarafına
gelecek şekilde yerleştirin.

• Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek ve
yukarı dönük şekilde yerleştirin.

• Antetli kağıtları başlık tepsinin sağ tarafına gelecek ve
aşağı dönük şekilde yerleştirin.

5 Tepsiyi takın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme
Çok amaçlı besleyici, saydam, etiket, karton ve zarf gibi birçok
boyut ve türdeki yazdırma ortamlarını alabilir. Tek sayfa veya
manuel yazdırma için ya da ek tepsi olarak da kullanılabilir.

Çok amaçlı besleyici yaklaşık şu miktarlarda ortam alabilir:
• 100 yaprak 75-g/m2 (20-lb) kağıt
• 10 zarf
• 75 asetat

Çok amaçlı besleyici, şu boyutlardaki kağıt veya özel ortamları
kabul eder:
• Genişlik—89 mm (3,5 inç) - 229 mm (9,02 inç)
• Uzunluk—127 mm (5 inç) - 1270 mm (50 inç)

Not: Maksimum genişlik ve uzunluk yalnızca kısa kenar
beslemeye uygulanabilir.

Not: Yazıcı çok amaçlı besleyiciden yazdırırken veya yazıcı
kontrol paneli gösterge ışığı yanıp sönerken kağıt ya da özel
ortam eklemeyin veya çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

1 Çok amaçlı besleyicinin kapağını aşağı çekin.

2 Letter kağıttan uzun kağıt veya özel ortamları çıkarırken,
uzatmayı iyice dışarı çıkıncaya kadar yavaşça çekin.
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3 Kağıt sayfalarını veya özel ortamları ileri geri esnetip
gevşetin. Katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir
yüzeyde düzleştirin.

Kağıt

Zarf

Asetatlar
Not: Yazdırma yüzünü çizmemeye ve yazdırma yüzüne dokun-
mamaya dikkat edin.

4 Kağıt kaldırma mandalına bastırın ve ardından kağıt vey özel
ortamları yükleyin. Yığını çok amaçlı besleyicinin içine doğru,

güç uygulamadan durana kadar kaydırın ve ardından kağıt
kaldırma mandalını bırakın.

1

2

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kağıdın kağıt kaldırma mandalına
basmadan çıkarılması, kağıt kaldırma mandalının
kırılmasına veya kağıt sıkışmasına neden olabilir.
• Kağıt ve saydam ortamları önerilen yazdırma yüzleri alta

bakacak ve kısa kenarları yazıcıya önce girecek şekilde
yükleyin.

• İki taraflı antetli kağıdı, kağıdın ön yüzü yukarı bakacak ve
üst kısmı yazıcıya sonra girecek şekilde yükleyin.

• Zarfları, kapak tarafı yukarı ve sağa bakacak şekilde
yerleştirin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıtlı, kopçalı,
pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı
kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde
zarar verebilir.

Notlar:

• Kağıdı veya asetatları yığın yükseklik sınırlayıcısının
altına zorla sokarak maksimum yığın yüksekliğini
aşmayın.

• Bir seferde yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.

5 Genişlik kılavuzunu destenin kenarına hafifçe dokunacak
şekilde kaydırın. Kağıdın veya özel ortamın çok amaçlı
besleyiciye gevşek bir şekilde yerleştiğinden, düz
durduğundan ve kıvrılmadığından veya bükülmediğinden
emin olun.

6 Yüklenen kağıdı ve asetatı esas alarak, yazıcı kontrol
panelinden çok amaçlı besleyicinin Kağıt Boyutu ve Kağıt
Türü ayarlarını yapın (ÇA Besleyici Boyutu ve ÇA Besleyici
Türü).
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Tepsileri bağlantılandırma ve
bağlantılarını kaldırma

Tepsileri bağlantılandırma
Tepsi bağlantılandırma büyük yazdırma işleri veya birden fazla
kopya yazdırmak için yararlıdır. Bağlantılı tepsilerden biri
boşaldığında, kağıt bir sonraki bağlantılandırılmış tepsiden
beslenir. Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü ayarları aynı olan tepsiler
otomatik olarak bağlantılandırılır. Kağıt Boyutu ayarı, Tepsi 1 ve
çok amaçlı besleyici dışında her tepside kağıt kılavuzlarının
konumuna göre otomatik olarak algılanır. Çok amaçlı besleyicinin
Kağıt Boyutu ayarı Kağıt Boyutu menüsünden elle
ayarlanmalıdır. Kağıt Türü ayarı tüm tepsiler için Kağıt Türü
menüsünden ayarlanmalıdır. Kağıt Türü menüsü ve Kağıt Boyutu
menüsü Kağıt Boyutu/Türü menüsünde bulunur.

Tepsi bağlantılarını kaldırma
Not: Diğer tepsilerle ayarları aynı olmayan tepsiler bağlantılı
değildir.

Aşağıdaki tepsi ayarlarından birini değiştirin:
• Kağıt Türü

Kağıt Türü kağıt özelliklerini tanımlar. Bağlantılı tepsiler
kağıdınızı en iyi tanımlayan adı kullanıyorsa, bu tepsiye Özel
Tür [x] gibi farklı bir Kağıt Tür adı atayın veya kendi özel
adınızı tanımlayın.

• Kağıt Boyutu
Bir tepsinin Kağıt Türü ayarını otomatik olarak değiştirmek için
farklı bir kağıt boyutu yükleyin. Çok amaçlı besleyici için Kağıt
Türü ayarları otomatik değildir; Kağıt Boyutu menüsünden
otomatik olarak ayarlanmalıdır.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepside yüklü kağıt türünü doğru
tanımlamayan bir Kağıt Türü adı kullanmayın. Isıtıcının sıcaklığı
belirtilen Kağıt Türüne göre değişir. Yanlış bir Kağıt Türü seçildiği
takdirde baskı doğru işlenmeyebilir.

Çıkış selelerini bağlantılandırma
Çıkış selelerini bir tek çıkış kaynağı oluşturmak üzere
bağlantılandırın. Yazıcı otomatik olarak sonraki kullanılabilir
seleyi çıkış kaynağı olarak kullanır.

Standart çıkış selesi, 550 sayfaya kadar 20-lb ağırlığında kağıt
alır. Ek çıkış kapasitesine ihtiyacınız varsa, başka isteğe bağlı
çıkış seleleri satın alabilirsiniz.

Not: Her çıkış selesi her kağıt boyutu ve türünü desteklemez.

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > Kağıt Menüsü > Sele Ayarları

2 Bağlamak istediğiniz sele veya selelere dokunun ve sonra
Seleleri Yapılandır > Bağla öğesine dokunun.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma
Yazıcı bir ağ üzerindeyse, yazıcıya yüklenen özel kağıt türlerinin
her biri için Özel Tür [x] dışında bir ad tanımlamak için Yerleşik
Web Sunucusunu kullanabilirsiniz.

1 Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının IP adresini girin.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, şunları
yapabilirsiniz:
• IP adresini, yazıcının kontrol panelinde, Ağlar/Portlar

menüsünün altında TCP/IP bölümünde görebilirsiniz.
• Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası

yazdırabilir ve IP adresini TCP/IP bölümünde
bulabilirsiniz.

2 Ayarlar > Kağıt Menüsü > Özel Ad > bir ad girin > Gönder
öğesini tıklatın.

Not: Bu özel ad Özel Türler ve Kağıt Boyutu ve Türü
menülerindeki Özel Tür [x] adının yerini alır.

3 Özel Türler > bir kağıt türü seçin > Gönder öğesini tıklatın.

Özel bir kağıt türü adı atama
1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

 > Kağıt Menüsü > Kağıt Boyutu/Türü

2 Tepsi numarasını veya ÇA Besleyici Türü'nü seçin.

3 Özel Tür [x] veya başka bir özel ad görüntüleninceye kadar
sol veya sağ ok düğmesine basın.

4  simgesine dokunun.

Sıkışmaları giderme
Kağıtları ve özel ortamları dikkatle seçerek ve yerleştirerek, çoğu
sıkışmayı önleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: “Sıkışmaları
giderme”, sayfa 5. Sıkışma oluştuğu takdirde, bu bölümde
vurgulanan adımları uygulayın.

Sıkışma mesajlarını temizlemek için, tüm kağıt yolunu
temizlemeniz, mesajı silmek için Devam düğmesine basmanız
ve yazdırmaya devam etmeniz gerekir. Sıkışma Giderme Açık
veya Otomatik olarak ayarlanmışsa, yazıcı sıkışan sayfanın yeni
bir kopyasını yazdırır, ancak, Otomatik ayarı sayfanın yeniden
yazdırılmasını garanti etmez.

Not: Varsayılan Sıkışma Giderme ayarı Otomatik'tir. Yazıcı
sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı
görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.

Sıkışmaları giderme

Kağıt tepsisi önerileri
• Kağıdın tepsiye düz şekilde uzandığından emin olun.
• Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
• Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın.

Yazdırmadan önce kağıtları yükleyin veya yükleme isteminin
görüntülenmesini bekleyin.

• Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin belirtilen
maksimum yüksekliği aşmadığından emin olun.

• Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru
konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara çok sıkı
bastırmadığından emin olun.

• Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar itin.

Kağıt önerileri
• Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
• Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt

kullanmayın.
• Kağıtları yüklemeden önce esnetin ve düzleştirin.

• Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
• Aynı yığında farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
• Yazıcı kontrol paneli menülerinde tüm kağıt boyutları ve kağıt

türlerinin doğru ayarlandığından emin olun.
• Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

 

5



Kağıt sıkışmalarını ve yerlerini
anlama
Bir sıkışma oluştuğunda, ekranda sıkışma yerini belirten bir
mesaj görüntülenir. Herhangi bir kağıt sıkışması mesajını
temizlemek için, kağıt yolundaki tüm sıkışmış kağıtları
temizlemeniz gerekir.

6

5

4

1

2

3

Kısım Sıkışma numaraları Ne yapmalı

1 200-239 Yan kapağı açın ve sıkışan
kağıdı çıkarın.

2 24x Belirlenen tepsinin yan kapağını
açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

3 250 Kağıtları çok amaçlı besleyiciden
çıkarın ve sıkışmış kağıtları
temizleyin.

4 400-403, 460-461 Yatay Aktarma Biriminin
kapağını açın ve sıkışan kağıdı
çıkarın.

5 431-458 Düğmeye basarak son işlemci
veya posta kutusunu sağa
kaydırın, son işlemci veya posta
kutusunun kapağını açın ve
ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

6 455 Zımba kapağını açın, zımba
kartuşunu çıkarın ve ardından
sıkışan zımbayı çıkarın.

200 kağıt sıkışması
1 Yazıcının yan kapağını açın.

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

2 Sıkışmış kağıdı sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Yazıcının yan kapağını kapatın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

201 kağıt sıkışması
1 Yazıcının yan kapağını açın.

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

2 Sıkışmanın olduğu yeri belirleyin ve sonra sıkışmayı giderin:
a Kağıt ısıtıcı ünitesinin içindeyse, ısıtıcı ulaşma kapağını

açın.

1
2

b Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı
çekin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcı biriminin ortasına
dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Yazıcının yan kapağını kapatın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

202–203 kağıt sıkışmaları
Kağıt standart çıkış kutusunda görülebiliyorsa kağıdı her iki
taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
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Isıtıcıda kağıt sıkışması
1 Yazıcının yan kapağını açın.

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

2 Kağıt ısıtıcı ünitesinin içinde görülebiliyorsa, ısıtıcı ulaşma
kapağını açın.

1
2

3 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı
çekin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Isıtıcı biriminin ortasına
dokunmayın. Dokunursanız ısıtıcı zarar görebilir.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

4 Yan kapağı kapatın.

Isıtıcının altında kağıt sıkışması
1 Yazıcının yan kapağını açın.

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

2 Kağıt ısıtıcının altında görülebiliyorsa sıkışmış kağıdı her iki
taraftan sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Yazıcının yan kapağını kapatın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

230 kağıt sıkışması
1 Yazıcının yan kapağını açın.

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

2 Önlü arkalı kapağını açmak için mandalı kaydırın.

1

2

3 Sıkışmış kağıdı tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

4 Önlü arkalı kapağını kapatın.

5 Yazıcının yan kapağını kapatın.

6 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

231–239 kağıt sıkışmaları
1 Yazıcının yan kapağını açın.

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

2 Önlü arkalı kapağını açmak için mandalı kaydırın.

1

2

3 Sıkışmış kağıdı tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

4 Önlü arkalı kapağını kapatın.

5 Yazıcının yan kapağını kapatın.

6 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.
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24x kağıt sıkışması

Tepsi 1'de kağıt sıkışması
1 Yan kapağı açın.

2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan tutup, yavaşça dışarı çekin.

3 Yan kapağı kapatın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

İsteğe bağlı tepsilerde kağıt sıkışması
1 Belirtilen isteğe bağlı tepsinin yan kapağını açın.

2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan tutup, yavaşça dışarı çekin.

3 Yan kapağı kapatın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

250 kağıt sıkışması
1 Kağıt kaldırma mandalına bastırın ve ardından kağıtları çok

amaçlı besleyiciden çıkarın.

1

2

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kağıdın kağıt kaldırma mandalına
basmadan çıkarılması, kağıt kaldırma mandalının
kırılmasına neden olabilir.

2 Sıkışmış kağıdı her iki taraftan tutup, yavaşça dışarı çekin.

1

2

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Kağıdı çok amaçlı besleyiciye yeniden yükleyin ve ardından
kağıt kılavuzları ayarlayın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

400–403 ve 460–461 kağıt sıkışmaları
1 Kağıt aktarma ünitesi kapağını açın.

2 Sıkışmış kağıdı sıkıca tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3 Kağıt aktarma ünitesi kapağını kapatın.

4 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

431–454 ve 456–458 kağıt sıkışmaları
1 Düğmeye basarak çıktı son işlemci veya posta kutusunu sağa

kaydırın.

1

2
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2 Son işlemci veya posta kutusu erişim kapağını açın.

3 Sıkışmış kağıdı tutup, yavaşça dışarı çekin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

4 Son işlemci veya posta kutusu erişim kapağını kapatın.

5 Son işlemciyi veya posta kutusunu yerine oturuncaya kadar
sola kaydırın.

6 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.

455 zımba sıkışması
1 Zımbalayıcı kapağını açmak için mandala basın.

Not: Zımba kapağı son işlemcinin arkasında bulunur.

2 Zımba kartuşu tutucusunun mandalını aşağı indirin ve zımba
kartuşunu yazıcıdan çekip çıkarın.

1

2

3 Zımba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve
sonra sıkışmış veya gevşek zımbaları çıkarın.

4 Zımba kılavuzunu kapatın.

5 Zımba kılavuzunu yerine oturuncaya kadar aşağıya bastırın.

6 Zımba kartuşu tutucusunu yerine oturuncaya kadar zımbayı
zımba kartuşu tutucusuna sıkıca bastırın.

7 Zımbalayıcı kapağını kapatın.

8 Yazıcı kontrol panelinde, Continue, jam cleared (Devam,
sıkışma giderildi) düğmesine dokunun.
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