
Imprimantă
laser

Referinţe rapide

Încărcarea hârtiei şi a
suporturilor de imprimare
speciale

Încărcarea tăvii standard sau a
celei opţionale de 500 de coli
Imprimanta are două tăvi standard de 500 de coli (Tava 1 şi
Tava 2) şi poate avea una sau mai multe tăvi opţionale de 500
de coli. Toate tăvile de 500 de coli acceptă hârtie de aceleaşi
dimensiuni şi tipuri. Hârtia poate fi încărcată în tăvi fie cu
orientarea după muchia lungă, fie cu orientarea după muchia
scurtă.

1 Trageţi tava complet în afară.

2 Strângeţi şi deplasaţi ghidajele de lăţime şi lungime în
poziţiile corecte pentru dimensiunea de hârtie care se
încarcă.

3 Flexaţi uşor colile înainte şi înapoi pentru a le dezlipi şi
răsfoiţi-le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile
pe o suprafaţă plană.

4 Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa recomandată pentru
imprimare orientată în sus. Încărcaţi hârtia fie cu orientarea
după muchia lungă, fie cu orientarea după muchia scurtă,
după cum este prezentat.

Note:

• Încărcaţi hârtia cu dimensiune mai mare de A4 cu
orientarea după muchia scurtă.

• Asiguraţi-vă că nivelul de hârtie este inferior liniei
maxime de încărcare, situată la marginea tăvii de
hârtie. Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de
hârtie şi deteriorarea imprimantei.

5 Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt aşezate sigur
aproape de marginile hârtiei.

6 Introduceţi tava.

7 Dacă tipul de hârtie pe care l-aţi încărcat diferă de cel
încărcat anterior, schimbaţi setarea pentru opţiunea Tip
hârtie corespunzătoare tăvii respective.
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Îndepărtarea blocajelor

200-201 blocaje de hârtie
1 Deschideţi uşa A apăsând dispozitivul de blocare în sus şi

coborând uşa.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Trageţi hârtia blocată în sus şi spre dvs.

Notă: Dacă hârtia blocată nu se mişcă imediat, încetaţi să
mai trageţi. Apăsaţi în jos şi trageţi pârghia verde pentru
a uşura îndepărtarea blocajului. Asiguraţi-vă că toate
fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Închideţi uşa A.

202 Blocaj hârtie

Curăţarea zonei A
1 Deschideţi uşa A apăsând dispozitivul de blocare în sus şi

coborând uşa.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Trageţi hârtia blocată în sus şi spre dvs.

Notă: Dacă hârtia blocată nu se mişcă imediat, încetaţi să
mai trageţi. Apăsaţi în jos şi trageţi pârghia verde pentru
a uşura îndepărtarea blocajului. Asiguraţi-vă că toate
fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Închideţi uşa A.

Curăţarea zonei B
1 Deschideţi uşa B.

2 Trageţi hârtia blocată în sus şi spre dvs.

3 Închideţi uşa B.
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203, 230-231 blocaje de hârtie

203 Blocaj hârtie
1 Deschideţi uşa A apăsând dispozitivul de blocare în sus şi

coborând uşa.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Deschideţi uşa E apăsând dispozitivul de blocare şi
coborând uşa.

3 Trageţi hârtia blocată în sus.

4 Închideţi uşa E.

5 Închideţi uşa A.

230 blocaj de hârtie
1 Deschideţi uşa D.

2 Îndepărtaţi blocajul.

3 Închideţi uşa D.

4 Deschideţi uşa A apăsând dispozitivul de blocare în sus şi
coborând uşa.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.
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5 Deschideţi uşa E apăsând dispozitivul de blocare şi
coborând uşa.

6 Trageţi hârtia blocată în sus.

7 Închideţi uşa E.

8 Închideţi uşa A.

231 Blocaj hârtie
1 Deschideţi uşa D.

2 Îndepărtaţi blocajul.

3 Închideţi uşa D.

4 Deschideţi uşa A apăsând dispozitivul de blocare în sus şi
coborând uşa.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

5 Trageţi hârtia blocată în sus şi spre dvs.

Notă: Dacă hârtia blocată nu se mişcă imediat, încetaţi să
mai trageţi. Apăsaţi în jos şi trageţi pârghia verde pentru
a uşura îndepărtarea blocajului. Asiguraţi-vă că toate
fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

6 Închideţi uşa A.
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24x Blocaj hârtie

Blocaj în Tava 1
1 Scoateţi tava 1 din imprimantă.

2 Îndepărtaţi blocajul.

3 Introduceţi tava 1.

Blocare în tăvile opţionale
1 Trageţi tava afară.

2 Îndepărtaţi blocajul.

3 Introduceţi tava.

Îndepărtarea blocajului prin uşa A
1 Deschideţi uşa A apăsând dispozitivul de blocare în sus şi

coborând uşa.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Trageţi hârtia blocată în sus şi spre dvs.

Notă: Dacă hârtia blocată nu se mişcă imediat, încetaţi să
mai trageţi. Apăsaţi în jos şi trageţi pârghia verde pentru
a uşura îndepărtarea blocajului. Asiguraţi-vă că toate
fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Închideţi uşa A.
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Îndepărtarea blocajului prin uşa B
1 Deschideţi uşa B.

2 Trageţi hârtia blocată în sus şi spre dvs.

3 Închideţi uşa B.

241 Blocaj hârtie
1 Deschideţi uşa C.

2 Trageţi hârtia blocată în sus şi spre dvs.

Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

3 Închideţi uşa C.

4 Deschideţi tava 1, apoi îndepărtaţi hârtia şifonată din tavă.

5 Introduceţi tava 1.

250 Blocaj hârtie
1 Îndepărtaţi hârtia din alimentatorul multifuncţional.

2 Arcuiţi uşor colile de hârtie înainte şi înapoi, apoi răsfoiţi-
le. Nu pliaţi şi nu îndoiţi hârtia. Îndreptaţi marginile pe o
suprafaţă plană.

3 Încărcaţi hârtia în alimentatorul multifuncţional.

4 Reglaţi ghidajul pentru hârtie astfel încât să fie atingă uşor
latura hârtiei.
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280-282 Blocaje hârtie

280-281 blocaje de hârtie
1 Deschideţi uşa A apăsând dispozitivul de blocare în sus şi

coborând uşa.

ATENŢIONARE—SUPRAFAŢĂ
FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie
fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită
componentei fierbinţi, lăsaţi suprafaţa să se
răcească înainte de a o atinge.

2 Trageţi hârtia blocată în sus şi spre dvs.

Notă: Dacă hârtia blocată nu se mişcă imediat, încetaţi să
mai trageţi. Apăsaţi în jos şi trageţi pârghia verde pentru
a uşura îndepărtarea blocajului. Asiguraţi-vă că toate
fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Închideţi uşa A.

4 Deschideţi uşa F.

5 Îndepărtaţi blocajul.

6 Închideţi uşa F.

282 blocaj hârtie
1 Deschideţi uşa F.

2 Îndepărtaţi blocajul.

3 Închideţi uşa F.

283, 289 blocaje capsator

283 blocaj hârtie
1 Ridicaţi uşa H.

2 Îndepărtaţi blocajul.

3 Închideţi uşa H.
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289 eroare capsator
1 Deschideţi uşa G.

2 Ţineţi pârghia pe suportul cartuşului de capse, apoi mutaţi
suportul spre dreapta.

3 Trageţi ferm mânerul colorat pentru a îndepărta cartuşul
de capse.

4 Utilizaţi mânerul de metal pentru a ridica garda
capsatorului, apoi trageţi afară setul de capse.
Îndepărtaţi întregul set.

5 Priviţi prin capacul transparent de pe partea inferioară a
suportului cartuşului pentru a vă asigura că nu există capse
blocate la intrare.

6 Apăsaţi în jos garda capsatorului până când se fixează
bine pe poziţie.

7 Împingeţi ferm suportul cartuşului în capsator până când
suportul se fixează pe poziţie cu un sunet specific.

8 Închideţi uşa G.
Se afişează Priming Stapler (Se pregăteşte
capsatorul). Pregătirea asigură funcţionarea corectă a
capsatorului.
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28x blocaj de hârtie

284 blocaj de hârtie
1 Deschideţi uşa F.

2 Îndepărtaţi blocajul.

3 Închideţi uşa F.

4 Deschideţi uşa G.

5 Îndepărtaţi blocajul.

6 Închideţi uşa G.

7 Ridicaţi uşa H.

8 Îndepărtaţi blocajul.

9 Închideţi uşa H.

285-286 blocaje de hârtie
1 Ridicaţi uşa H.

2 Îndepărtaţi blocajul.

3 Închideţi uşa H.
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287-288 blocaje de hârtie
1 Deschideţi uşa F.

2 Îndepărtaţi blocajul.

3 Închideţi uşa F.

4 Deschideţi uşa G.

5 Îndepărtaţi blocajul.

6 Închideţi uşa G.
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