
לייזר מדפסת
מהיר מדריך

הדפסה ומדיית נייר טעינת
מיוחדת

האופציונלי או הסטנדרטי המגש טעינת
גיליונות 500 -ל

),2 ומגש 1 מגש (גיליונות 500 של רגילים מגשים שני כוללת המדפסת
כל. גיליונות 500 של יותר או אחד אופציונלי מגש כוללת שהיא ויתכן

ניתן. נייר של וגדלים סוגים באותם תומכים גיליונות 500 -ל המגשים
.לרוחב או לאורך בכיוון במגשים נייר לטעון

.הסוף עד החוצה המגש את משוך1

גודל עבור הנכון המיקום אל והאורך הרוחב מובילי את והחלק לחץ2
.שנטען הנייר

.אותם ואוורר, לשחררם כדי ואחורה קדימה הדפים את מעט כופף3
משטח על הקצוות את ישר. אותו תקמט ואל הנייר את תקפל אל
.ישר

כלפי פונה להדפסה המומלץ הצד כאשר הנייר ערימת את טען4
.שמוצג כפי לרוחב בכיוון או לאורך בכיוון הנייר את טען. מעלה

:הערות

.לרוחב בכיוון A4 -מ יותר גדולים גדלים טען•
קצה על המסומן העליון המילוי לקו מתחת נמצא שהנייר ודא•

נייר לחסימות לגרום עלולה המגש של יתר טעינת. הנייר מגש
.למדפסת לנזק ואף

.הנייר קצות על מהודקים הנייר שמובילי ודא5

.המגש את הכנס6

יש אז, במגש בעבר שנטען מהסוג שונה שנטען הנייר סוג אם7
.המגש עבור' הנייר סוג 'הגדרת את לשנות
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חסימות ניקוי

נייר חסימות 200-201
והורדת מעלה כלפי השחרור לשונית דחיפת ידי על A דלת את פתח1

.הדלת

עלול המדפסת של הפנימי החלק :חם משטח - זהירות
לאפשר יש, חם מרכיב לפגיעה הסיכון להפחתת. חם להיות

.בו שנוגעים לפני להתקרר למשטח

.שלך ולכיוון מעלה החסימה את משוך2

למטה דחף. למשוך הפסק, מייד זזה אינה החסימה אם :הערה
ודא. החסימה הסרת על להקל כדי הירוקה הידית את ומשוך

.הנייר פיסות כל את שהסרת

.A דלת סגור3

נייר חסימת 202

A אזור ניקוי
והורדת מעלה כלפי השחרור לשונית דחיפת ידי על A דלת את פתח1

.הדלת

עלול המדפסת של הפנימי החלק :חם משטח - זהירות
לאפשר יש, חם מרכיב לפגיעה הסיכון להפחתת. חם להיות

.בו שנוגעים לפני להתקרר למשטח

.שלך ולכיוון מעלה החסימה את משוך2

למטה דחף. למשוך הפסק, מייד זזה אינה החסימה אם :הערה
ודא. החסימה הסרת על להקל כדי הירוקה הידית את ומשוך

.הנייר פיסות כל את שהסרת

.A דלת סגור3

B אזור ניקוי
.B דלת פתח1

.שלך ולכיוון מעלה החסימה את משוך2

.B דלת סגור3
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נייר חסימות 231–230 ,203

נייר חסימת 203
והורדת מעלה כלפי השחרור לשונית דחיפת ידי על A דלת את פתח1

.הדלת

עלול המדפסת של הפנימי החלק :חם משטח - זהירות
לאפשר יש, חם מרכיב לפגיעה הסיכון להפחתת. חם להיות

.בו שנוגעים לפני להתקרר למשטח

.הדלת והורדת השחרור לשונית דחיפת ידי על E דלת את פתח2

.מעלה כלפי החסימה את משוך3

.E דלת סגור4

.A דלת סגור5

נייר חסימת 230
.D דלת פתח1

.החסימה את הסר2

.D דלת סגור3

והורדת מעלה כלפי השחרור לשונית דחיפת ידי על A דלת את פתח4
.הדלת

עלול המדפסת של הפנימי החלק :חם משטח - זהירות
לאפשר יש, חם מרכיב לפגיעה הסיכון להפחתת. חם להיות

.בו שנוגעים לפני להתקרר למשטח
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.הדלת והורדת השחרור לשונית דחיפת ידי על E דלת את פתח5

.מעלה כלפי החסימה את משוך6

.E דלת סגור7

.A דלת סגור8

נייר חסימת 231
.D דלת פתח1

.החסימה את הסר2

.D דלת סגור3

והורדת מעלה כלפי השחרור לשונית דחיפת ידי על A דלת את פתח4
.הדלת

עלול המדפסת של הפנימי החלק :חם משטח - זהירות
לאפשר יש, חם מרכיב לפגיעה הסיכון להפחתת. חם להיות

.בו שנוגעים לפני להתקרר למשטח

.שלך ולכיוון מעלה החסימה את משוך5

למטה דחף. למשוך הפסק, מייד זזה אינה החסימה אם :הערה
ודא. החסימה הסרת על להקל כדי הירוקה הידית את ומשוך

.הנייר פיסות כל את שהסרת

.A דלת סגור6
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24x נייר חסימת

1 במגש חסימה
.מהמדפסת 1 מגש את הסר1

.החסימה את הסר2

.1 מגש את הכנס3

האופציונלי במגש חסימה
.החוצה המגש את משוך1

.החסימה את הסר2

.המגש את הכנס3

.A בדלת חסימה ניקוי
והורדת מעלה כלפי השחרור לשונית דחיפת ידי על A דלת את פתח1

.הדלת

עלול המדפסת של הפנימי החלק :חם משטח - זהירות
לאפשר יש, חם מרכיב לפגיעה הסיכון להפחתת. חם להיות

.בו שנוגעים לפני להתקרר למשטח

.שלך ולכיוון מעלה החסימה את משוך2

למטה דחף. למשוך הפסק, מייד זזה אינה החסימה אם :הערה
ודא. החסימה הסרת על להקל כדי הירוקה הידית את ומשוך

.הנייר פיסות כל את שהסרת

.A דלת סגור3
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.B בדלת חסימה ניקוי
.B דלת פתח1

.שלך ולכיוון מעלה החסימה את משוך2

.B דלת סגור3

נייר חסימת 241
.C דלת פתח1

.שלך ולכיוון מעלה החסימה את משוך2

.הנייר פיסות כל את שהסרת ודא :הערה

.C דלת סגור3

.שהתקמט הנייר כל את מהמגש והסר, 1 מגש פתח4

.1 מגש את הכנס5

נייר חסימת 250
.תכליתי-הרב מהמזין שנתקע הנייר את הסר1

תקפל אל. אותם לשחרר כדי ואחורה קדימה הנייר גיליונות את נער2
.ישר משטח על הקצוות את ישר. אותו תקמט ואל הנייר את

.תכליתי-הרב במזין הנייר את טען3

.הנייר בצד קלות שייגע כך הנייר מוביל את הזז4
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נייר חסימות 280-282

נייר חסימות 281-280
והורדת מעלה כלפי השחרור לשונית דחיפת ידי על A דלת את פתח1

.הדלת

עלול המדפסת של הפנימי החלק :חם משטח - זהירות
לאפשר יש, חם מרכיב לפגיעה הסיכון להפחתת. חם להיות

.בו שנוגעים לפני להתקרר למשטח

.שלך ולכיוון מעלה החסימה את משוך2

למטה דחף. למשוך הפסק, מייד זזה אינה החסימה אם :הערה
ודא. החסימה הסרת על להקל כדי הירוקה הידית את ומשוך

.הנייר פיסות כל את שהסרת

.A דלת סגור3

.F דלת פתח4

.החסימה את הסר5

.F דלת סגור6

נייר חסימת 282
.F דלת פתח1

.החסימה את הסר2

.F דלת סגור3

סיכות חסימות 289 ,283

נייר חסימת 283
.H דלת הרם1

.החסימה את הסר2

.H דלת סגור3
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סיכות שגיאת 289
.G דלת פתח1

.ימינה המחזיק את והזז, הסיכות מחסנית מחזיק שעל בידית אחוז2

.הסיכות מחסנית להסרת הצבעונית הלשונית את בחוזקה משוך3

מכן ולאחר הסיכות מגן את להרים כדי המתכת בלשונית השתמש4
.הסיכות גיליון את החוצה משוך
.הגיליון כל את השלך

לוודא כדי המחסנית מחזיק בתחתית השקוף הכיסוי דרך הסתכל5
.בכניסה סיכות נתקעו שלא

.בנקישה למקומו יינעל שהוא עד הסיכות מגן על לחץ6

נכנס שהמחזיק עד השדכן לתוך בחוזקה המחסנית מחזיק את דחף7
.בנקישה למקומו

.G דלת סגור8
האתחול. )שדכן מאתחל (Priming Stapler ההודעה מוצגת
.השדכן של נכון תפקוד מבטיח
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28x נייר חסימת

נייר חסימת 284
.F דלת פתח1

.החסימה את הסר2

.F דלת סגור3

.G דלת פתח4

.החסימה את הסר5

.G דלת סגור6

.H דלת הרם7

.החסימה את הסר8

.H דלת סגור9

נייר חסימות 285-286
.H דלת הרם1

.החסימה את הסר2

.H דלת סגור3
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נייר חסימות 287-288
.F דלת פתח1

.החסימה את הסר2

.F דלת סגור3

.G דלת פתח4

.החסימה את הסר5

.G דלת סגור6
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