
Nyomtatási minőség útmutató
Számos nyomtatási probléma megoldható az elméleti élettartama vége felé közeledő valamely kellék- vagy karbantartási elem
cseréjével. Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljén van-e nyomtatókellékre vonatkozó üzenet.

Ez a szakasz nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémákra kínál megoldásokat.

A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ÜGYELJEN ARRA, HOGY NE MARADJON CSOMAGOLÓANYAG A FESTÉKKAZETTÁN

Vegye ki a festékkazettát, majd ellenőrizze, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított-e. Helyezze be ismét a festékkazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY A FESTÉKKAZETTÁBAN NEM KEVÉS-E A FESTÉK.
Amikor megjelenik a 88.xx a [szín] kazettában kevés a tinta üzenet, ellenőrizze, hogy a festék egyenletesen oszlik-e el a
festékkazettában:

1 Vegye ki a festékkazettát.

2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes eloszlatásához.

3 Helyezze vissza a festékkazettát.

Megjegyzés: Ha nem javul a nyomtatási minőség, cserélje ki a festékkazettát.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul. További információért forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

Ha letöltött betűtípusokat használ, akkor ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató, a számítógép és a program.
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Levágott képek
Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A VEZETŐKET

Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.
Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek-e a tálcába helyezett papír méretének és típusának:

1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Paper (Papír) menüjében megadott Paper Size (Papírméret) beállítást.

2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a méret helyes beállítását:

• Windows-felhasználók a Nyomtatás tulajdonságai lehetőség kiválasztásával adhatják meg a méretet.

• A Macintosh-felhasználók a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen adhatják meg.

Vékony vízszintes vonalak jelennek meg a színes oldalakon

Fényképeken vagy magas színkoncentrációjú oldalakon vékony vízszintes vonalak lehetnek láthatók. Ez akkor fordulhat elő, ha
a nyomtató Csendes módban van. A probléma megoldásához állítsa a Csendes mód elemet Ki (Kép/Fénykép) értékre.

Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

ABCDE
ABCDE
ABCDEABCDE
ABCDE
ABCDE

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába betöltött papírnak:

1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást.

2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:

• Windows-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatási tulajdonságokban.

• Macintosh-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG

Cserélje ki a hibás fotokonduktor egységet.

Nyomtatási minőség útmutató
Oldal: 2 / 12



ELLENŐRIZZE, HOGY A FESTÉKKAZETTÁBAN NEM KEVÉS-E A FESTÉK

Amikor megjelenik a 88.xx a [szín] kazettában kevés a tinta üzenet, ellenőrizze, hogy a festék egyenletesen oszlik-e el a
festékkazettában.

1 Vegye ki a festékkazettát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ügyeljen rá, hogy ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

2 Határozottan rázza meg többször a kazettát oldalra, illetve előre-hátra a festék egyenletes eloszlatásához.

3 Helyezze vissza a festékkazettát.

Megjegyzés: Ha nem javul a nyomtatási minőség, cserélje ki a festékkazettát.

Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a nyomtató javításra szorul. További információért forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

Szürke háttér

ABCDE

ABCDE
ABCDE

ELLENŐRIZZE A BEÁLLÍTOTT FESTÉKMENNYISÉGET

Válasszon alacsonyabb festékmennyiséget:

• A nyomtató vezérlőpaneljének Quality (Minőség) menüjében módosítsa ezt a beállítást.

• Windows-felhasználók a beállítást a Nyomtatási tulajdonságokban módosítsa.

• Macintosh-felhasználók esetén a beállítást a Nyomtatás párbeszédpanelen módosítsa.

LEHET, HOGY ELHASZNÁLÓDOTT VAGY MEGSÉRÜLT A FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki a festékkazettát.

Helytelen margók

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:
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ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET

Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRMÉRETET.
Ellenőrizze, hogy a papírméret beállításai megfelelnek-e a tálcába helyezett papír méretének és típusának:

1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírméret beállítást.

2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a méret helyes beállítását:

• Windows-felhasználók a Nyomtatás tulajdonságai lehetőség kiválasztásával adhatják meg a méretet.

• A Macintosh-felhasználók a méretet az Oldalbeállítás párbeszédpanelen adhatják meg.

Világos, fehér vagy nem megfelelő színű sorok láthatók a nyomatokon

ABCDE
ABCDE

ABCDE
ABCDE
ABCDE

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E VALAMELYIK FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki a hibás festékkazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG

Cserélje ki a hibás fotokonduktor egységet.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A TOVÁBBÍTÓ MODUL

Cserélje ki a hibás továbbító modult.

TISZTÍTSA MEG A NYOMTATÓFEJ LENCSÉIT

1 Nyissa ki az elülső ajtót, majd a belső fedelet.

2 Keresse meg a nyomtatófej-törlőket.

3 Óvatosan húzza kifelé a nyomtatófej-törlőt, amíg megáll, majd lassan tolja vissza a helyére.

4 Tisztítsa meg a másik három nyomtatófej-lencsét is.
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Gyűrött papír
Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba betöltött papírnak:

1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást.

2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:

• Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.

• Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

TÖLTSÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL

A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja
fel.

Nyomtatási hibák

Több megoldás is létezik. Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELKÉPZELHETŐ, HOGY A NAGY PÁRATARTALOM MIATT A PAPÍR ÁTNEDVESEDETT

• Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.

• Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcákba töltött papírok méretének és típusának.

1 A nyomtató vezérlőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben.

2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:

• Windows-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatási tulajdonságokban.

• Macintosh-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRT

Ne használjon túlságosan durva felületű papírt.
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LEHET, HOGY KEVÉS A FESTÉK

Ha a kijelzőn a 88 A kazettában kevés a tinta felirat jelenik meg, illetve ha a nyomtatvány halvány, cserélje ki a kazettákat.

AZ ÉGETŐ KOPOTT VAGY HIBÁS LEHET

Cserélje le az égetőhengert.

Ismétlődő hibák jelennek meg az oldalon
Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG

Lehet, hogy a fotokonduktor egység hibás, ha egy oldalon több alkalommal látható csak egy színben ismétlődő hiba.

• Ha a hibák közötti távolság 94,2 mm (3,71 hüvelyk) vagy 37,68 mm (1,48 hüvelyk), akkor cserélje ki a fotokonduktor egységet.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A BEÉGETŐ

Lehet, hogy a beégető hibás, ha a hibák több alkalommal és minden színben láthatók.

• Ha a hibák közötti távolság 141 mm (5,55 hüvelyk), akkor cserélje ki a beégetőt.

Ferde nyomtatás
Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRVEZETŐKET

Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

• Ellenőrizze, hogy a vezetők ne legyenek túl messze a papírkötegtől.

• Ellenőrizze, hogy a vezetők nem túl könnyedén érjenek a papírköteghez.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRT

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató specifikációjának megfelelő papírt használ.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A NYOMTATÓ TISZTA ÉS NEM SZENNYEZETT PAPÍRPORRAL.

A nyomtató külsejének megtisztítása

1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a nyomtatót és kihúzta a tápkábelt a fali konnektorból.

Vigyázat - sérülésveszély: Mielőtt továbblép a nyomtató külsejének tisztításakor, az áramütés veszélyének elkerülése
érdekében húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból, és húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

2 Vegye ki a papírt a normál kimeneti tárolóból.

3 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törlőruhát.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató
külsejében.
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4 Csak a nyomtató külső részét tisztítsa meg és győződjön meg róla, hogy nem hagyta ki a normál kimeneti tárolót.

Vigyázat - sérülésveszély: Ha nedves ruhát használ a belső részek tisztításához, kárt tehet nyomtatóban.

5 A nyomtatás újbóli megkezdése előtt ellenőrizze, hogy megszáradt-e a papírtartó és a normál kimeneti tároló.

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A PAPÍRADAGOLÓ GÖRGŐK TISZTÁK ÉS NEM SZENNYEZETTEK PORRAL.
1 Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

2 Vegye ki a papíradagoló görgőket.

Megjegyzés: A papíradagoló görgők kivételére vonatkozó utasításokat lásd az 1. tálca tárolórekeszében található, a
görgőkhöz tartozó tájékoztatót.

3 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törlőruhát.

4 Tisztítsa meg a papíradagoló görgőket.

Vigyázat - sérülésveszély: Ne érintse meg a gumifelületet. Ellenkező esetben megsérülnek a görgők.

5 Helyezze vissza a papíradagoló görgőket.

Megjegyzés: Az elhasználódott vagy hibás papíradagoló görgőket cserélje le.

Egyszínű oldalak

GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A FOTOKONDUKTOR NEM HIBÁS ÉS MEGFELELŐEN VAN BEHELYEZVE.
Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Ha a probléma nem szűnik meg, előfordulhat, hogy a fotokonduktort
ki kell cserélni.

Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

ABCDE
ABCDE
ABCDE

Próbálja meg a következők valamelyikét:
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VÁLASSZON KI EGY MÁSIK TÁLCÁT VAGY ADAGOLÓT

• A nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében válassza ki az Alapértelmezett forrást.

• Windows-felhasználók esetén a forrást a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen válassza ki.

• Macintosh-felhasználók a forrást a Nyomtatás párbeszédpanelen és a felugró menükkel választhatják ki.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E ELHASZNÁLÓDOTT, HIBÁS VAGY ÜRES FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott, hibás vagy üres festékkazettát.

TISZTÍTSA MEG A PAPÍRÚTVONALAT A FESTÉKKAZETTA KÖRNYÉKÉN.
VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja
meg, amíg lehűlnek a felületek.

Távolítson el minden látható papírdarabot vagy távolítson el minden látható festéket a papírútról. Ha a probléma nem szűnne
meg, akkor lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.

Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

ABCDE
ABCDE
ABCDE

Próbálja meg a következők valamelyikét:

VÁLASSZON KI EGY MÁSIK TÁLCÁT VAGY ADAGOLÓT

• A nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében válassza ki az Alapértelmezett forrást.

• Windows-felhasználók esetén a forrást a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen válassza ki.

• Macintosh-felhasználók a forrást a Nyomtatás párbeszédpanelen és a felugró menükkel választhatják ki.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E ELHASZNÁLÓDOTT, HIBÁS VAGY ÜRES FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki az elhasználódott, hibás vagy üres festékkazettát.

TISZTÍTSA MEG A PAPÍRÚTVONALAT A FESTÉKKAZETTA KÖRNYÉKÉN.
Ellenőrizze a papírútvonalat a festékkazetta környékén.

VIGYÁZAT! FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja
meg, amíg lehűlnek a felületek.

Távolítson el minden papírt.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E FESTÉK A PAPÍRÚTVONALON
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A nyomtatás túl sötét

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A FESTÉKMENNYISÉG, A FÉNYERŐ ÉS A KONTRASZT BEÁLLÍTÁSÁT

Előfordulhat, hogy a Festék mennyisége, a Fényerő vagy a Kontraszt esetében túl sötét vagy magas beállítás van megadva.

• A nyomtató vezérlőpaneljének Quality (Minőség) menüjében módosítsa ezeket a beállításokat.

• Windows-felhasználók a beállításokat a Nyomtatási tulajdonságokban módosíthatják.

• Macintosh-felhasználók számára:

1 Válassza a File (Fájl) > Print (Nyomtatás) lehetőséget.

2 Az Orientation pictures (Képek tájolása) menüben válassza a Printer Features (Nyomtatófunkciók) elemet.

3 Válasszon alacsonyabb értéket a Toner Darkness (Festék sötétsége), Brightness (Fényerő) és Contrast (Kontraszt)
beállításokra.

TÖLTSÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL

Elképzelhető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem
használja fel.

NE HASZNÁLJON TÚLSÁGOSAN DURVA FELÜLETŰ PAPÍRT

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS BEÁLLÍTÁSÁT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba töltött papírok méretének és típusának:

• Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Paper (Papír) menüjében megadott Paper Type (Papírtípus) beállítást.

• Windows-felhasználók a beállítást a Nyomtatási tulajdonságok alatt ellenőrizhetik.

• Macintosh-felhasználók a beállítást a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen ellenőrizetik.

A nyomtatás túl világos
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Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A FESTÉKMENNYISÉG, A FÉNYERŐ ÉS A KONTRASZT BEÁLLÍTÁSÁT

Előfordulhat, hogy a Festék mennyisége, a Fényerő vagy a Kontraszt esetében túl világos beállítás van megadva.

• A nyomtató vezérlőpaneljének Quality (Minőség) menüjében módosítsa ezeket a beállításokat.

• Windows-felhasználók a beállításokat a Nyomtatási tulajdonságokban módosíthatják.

• Macintosh-felhasználók számára:

1 Válassza a File (Fájl) > Print (Nyomtatás) lehetőséget.

2 Az Orientation pictures (Képek tájolása) alatti legördülő listán válassza a Printer Features (Nyomtatófunkciók) elemet.

3 Válasszon magasabb értéket a Toner Darkness (Festék sötétsége), Brightness (Fényerő) és Contrast (Kontraszt)
beállításokra.

TÖLTSÖN BE PAPÍRT EGY BONTATLAN CSOMAGBÓL

Elképzelhető, hogy a nagy páratartalom miatt a papír átnedvesedett Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem
használja fel.

NE HASZNÁLJON TÚLSÁGOSAN DURVA FELÜLETŰ PAPÍRT

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS BEÁLLÍTÁSÁT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus-beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba töltött papírok méretének és típusának.

• Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus beállítást.

• Windows-felhasználók a beállítást a Nyomtatási tulajdonságok alatt ellenőrizhetik.

• Macintosh-felhasználók a beállítást a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen ellenőrizetik.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége
Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE AZ ÍRÁSVETÍTŐ-FÓLIÁKAT

Csak olyan írásvetítő-fóliákat használjon, amelyek megfelelnek a nyomtató specifikációinak.

ELLENŐRIZZE A MEGADOTT PAPÍRTÍPUST

Ügyeljen rá, hogy a megadott papírtípus az „Írásvetítő-fólia” legyen:

1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus beállítást.

2 A feladat nyomtatásra való elküldése előtt adja meg a helyes típusbeállítást:

• Windows-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatási tulajdonságokban.

• Macintosh-felhasználók esetén adja meg a típust a Nyomtatás párbeszédpanelen.
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Festékpöttyök
Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E VALAMELYIK FESTÉKKAZETTA

Cserélje ki a hibás vagy elhasználódott kazettákat.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG

Cserélje ki a hibás fotokonduktor egységet.

HÍVJA AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT

Az oldalon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók
Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE, HOGY A FESTÉKKAZETTA MEGFELELŐEN VAN-E BEHELYEZVE, ILLETVE HOGY NEM HIBÁS-E.
Helyezze be újra vagy cserélje ki a festékkazettát.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY HIBÁS-E A TOVÁBBÍTÓ MODUL

Cserélje ki az elhasználódott vagy hibás továbbító modult.

ELLENŐRIZZE, HOGY NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY HIBÁS-E A FOTOKONDUKTOR EGYSÉG.
Cserélje ki az elhasználódott vagy hibás fotokonduktor egységet.

ELLENŐRIZZE, HOGY A BEÉGETŐ NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY SÉRÜLT-E

Cserélje le az elhasználódott vagy sérült beégetőt.

ELLENŐRIZZE, HOGY A NYOMTATÓ VOLT-E A KÖZELMÚLTBAN ÚJRAKALIBRÁLVA.
Hajtson végre színbeállítást a Minőség menüből.

ELLENŐRIZZE, HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM TÖRTFEHÉR HÁTTÉR HASZNÁLATÁT ADTA-E MEG.
Ellenőrizze az alkalmazás beállításait.

ELLENŐRIZZE, HOGY NINCS-E FESTÉK A PAPÍRÚTVONALON

Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
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A festék lepereg

Próbálja meg a következők valamelyikét:

ELLENŐRIZZE A PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY BEÁLLÍTÁSOKAT

Ellenőrizze, hogy a papírtípus és -súly beállítások megfelelnek-e a tálcába vagy adagolóba betöltött papírnak:

1 Ellenőrizze a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírtípus és Papírsúly beállítást. Módosítsa a Papírsúly
beállítást Normál értékről Nehéz értékre.

2 A nyomtatási feladat elküldése előtt adja meg a helyes papírtípus-beállítást:

• Windows-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatási tulajdonságokban.

• Macintosh-felhasználók esetén adja meg a papírtípust a Nyomtatás párbeszédpanelen.

ELLENŐRIZZE A PAPÍRFELÜLET-BEÁLLÍTÁST.
Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljének Papír menüjében megadott Papírfelület beállítás megegyezik-e a tálcába vagy
adagolóba töltött papír típusával. Szükség esetén módosítsa a Papírfelület beállítást Normálról Durva értékre.

ELLENŐRIZZE, HOGY A BEÉGETŐ NEM ELHASZNÁLÓDOTT VAGY SÉRÜLT-E

Cserélje le az elhasználódott vagy sérült beégetőt. További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.
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