
Laserová
tiskárna

Stručná referenční
příručka

Zakládání papíru
a speciálních médií

Zakládání papíru do
standardního nebo
doplňkového zásobníku na
500 listů
Tiskárna má dva standardní zásobníky na 500 listů (zásobník 1
a zásobník 2) a může mít jeden nebo více doplňkových zásobníků
na 500 listů. Všechny zásobníky na 500 listů podporují stejné

formáty a typy papíru. Papír lze do zásobníků založit buď delší,
nebo kratší stranou napřed.

1 Vytáhněte zásobník zcela ven.

2 Stiskněte vodítka šířky a délky a posuňte je do správné polohy
pro formát papíru, který zakládáte.

3 Ohněte listy tam a zpět, abyste je uvolnili, a prolistujte je. Papír
nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné
plochy.

4 Založte balík papíru doporučenou tiskovou stranou nahoru.
Papír založte buď delší, nebo kratší stranou napřed, podle
obrázku.

Poznámky:

• Formáty větší než A4 zakládejte kratší stranou napřed.

• Ujistěte se, že je papír pod linkou maximálního plnění na
okraji zásobníku papíru. Přeplnění zásobníku může
způsobit uvíznutí papíru a možné poškození tiskárny.

5 Ujistěte se, že se vodítka papíru bezpečně dotýkají okrajů
papíru.
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6 Vložte zásobník.

7 Pokud se vámi založený typ papíru liší od typu, který byl
založen naposledy, změňte nastavení typu papíru pro
zásobník.

Odstranění uvíznutí

200–201 uvíznutí papíru
1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru

a sklopením dvířek.

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může
být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké
součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej
dotknete.

2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat,
přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby
šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou
vyjmuty všechny útržky papíru.

3 Zavřete dvířka A.

202 uvízlý papír

Vyčištění oblasti A
1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru

a sklopením dvířek.

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může
být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké
součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej
dotknete.

2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat,
přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby
šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou
vyjmuty všechny útržky papíru.

3 Zavřete dvířka A.

Vyčištění oblasti B
1 Otevřete dvířka B.
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2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

3 Zavřete dvířka B.

203, 230–231 uvíznutí papíru

203 uvízlý papír
1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru

a sklopením dvířek.

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může
být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké
součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej
dotknete.

2 Otevřete dvířka E stlačením uvolňovací západky a sklopením
dvířek.

3 Vytáhněte uvízlý papír nahoru.

4 Zavřete dvířka E.

5 Zavřete dvířka A.

230 uvízlý papír
1 Otevřete dvířka D.

2 Odstraňte uvíznutí.

3 Zavřete dvířka D.
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4 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru
a sklopením dvířek.

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může
být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké
součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej
dotknete.

5 Otevřete dvířka E stlačením uvolňovací západky a sklopením
dvířek.

6 Vytáhněte uvízlý papír nahoru.

7 Zavřete dvířka E.

8 Zavřete dvířka A.

231 uvízlý papír
1 Otevřete dvířka D.

2 Odstraňte uvíznutí.

3 Zavřete dvířka D.

4 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru
a sklopením dvířek.

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může
být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké
součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej
dotknete.
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5 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat,
přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby
šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou
vyjmuty všechny útržky papíru.

6 Zavřete dvířka A.

24x uvízlý papír

Uvíznutí v zásobníku 1
1 Vyjměte zásobník 1 z tiskárny.

2 Odstraňte uvíznutí.

3 Vložte zásobník 1.

Uvíznutí ve volitelném zásobníku
1 Vytáhněte zásobník.

2 Odstraňte uvíznutí.

3 Vložte zásobník.

Odstranění uvíznutí ve dvířcích A
1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru

a sklopením dvířek.

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může
být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké
součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej
dotknete.
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2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat,
přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby
šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou
vyjmuty všechny útržky papíru.

3 Zavřete dvířka A.

Odstranění uvíznutí ve dvířcích B
1 Otevřete dvířka B.

2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

3 Zavřete dvířka B.

241 uvízlý papír
1 Otevřete dvířka C.

2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

3 Zavřete dvířka C.

4 Otevřete zásobník 1 a vyjměte z něho jakýkoli zmuchlaný papír.

5 Vložte zásobník 1.
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250 uvízlý papír
1 Vyjměte papír z univerzálního podavače.

2 Ohněte listy papíru tam a zpět, abyste je uvolnili, a potom je
prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje
podle rovné plochy.

3 Založte papír do univerzálního podavače.

4 Upravte vodítka papíru tak, aby se zlehka dotýkala okrajů
papíru.

280–282 uvíznutí papíru

280–281 uvíznutí papíru
1 Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru

a sklopením dvířek.

VÝSTRAHA—HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může
být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké
součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej
dotknete.

2 Zatáhněte za uvízlý papír směrem nahoru a k sobě.

Poznámka: Pokud se uvízlý papír hned nezačne pohybovat,
přestaňte tahat. Stlačte dolů zelenou páčku a přitáhněte ji, aby
šel uvízlý papír snadněji vytáhnout. Ujistěte se, že jsou
vyjmuty všechny útržky papíru.

3 Zavřete dvířka A.

4 Otevřete dvířka F.

5 Odstraňte uvíznutí.

6 Zavřete dvířka F.

282 uvízlý papír
1 Otevřete dvířka F.

2 Odstraňte uvíznutí.

3 Zavřete dvířka F.

283, 289 uvíznutí svorek

283 uvízlý papír
1 Zdvihněte dvířka H.
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2 Odstraňte uvíznutí.

3 Zavřete dvířka H.

289 chyba sešívání
1 Otevřete dvířka G.

2 Podržte páčku na držáku zásobníku na svorky a posuňte držák
doprava.

3 Přiměřenou silou zatáhněte za barevné poutko, abyste mohli
zásobník na svorky vyjmout.

4 Za kovové poutko zdvihněte chránič sešívačky a vytáhněte
svazek svorek.

Celý svazek vyhoďte do odpadu.

5 Podívejte se skrz průhledný kryt na spodní části držáku
zásobníku, abyste se ujistili, že ve vstupu nejsou žádné uvízlé
svorky.

6 Chránič sešívačky stlačte dolů tak, aby bezpečně zapadl na
místo.
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7 Držák zásobníku přiměřenou silou zatlačte do sešívačky tak,
aby zaklapl na místo.

8 Zavřete dvířka G.

Objeví se hlášení Začíná sešívání. Zahájení sešívání zaručuje,
že sešívačka správně funguje.

28x uvízlý papír

284 uvízlý papír
1 Otevřete dvířka F.

2 Odstraňte uvíznutí.

3 Zavřete dvířka F.

4 Otevřete dvířka G.

5 Odstraňte uvíznutí.

6 Zavřete dvířka G.

7 Zdvihněte dvířka H.

8 Odstraňte uvíznutí.

9 Zavřete dvířka H.

285–286 uvíznutí papíru
1 Zdvihněte dvířka H.

2 Odstraňte uvíznutí.

3 Zavřete dvířka H.
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287–288 uvíznutí papíru
1 Otevřete dvířka F.

2 Odstraňte uvíznutí.

3 Zavřete dvířka F.

4 Otevřete dvířka G.

5 Odstraňte uvíznutí.

6 Zavřete dvířka G.
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