
Laserskrivare

Snabbguide

Fylla på papper och
specialmaterial

Fylla på standardmagasinet
eller tillvalsmagasinet för 500
ark
Skrivaren har två standardmagasin för 500 ark (magasin 1 och 2),
och kan ha ett eller flera tillvalsmagasin för 500 ark. Alla magasin
för 500 ark stöder samma pappersstorlekar och papperstyper.
Papper kan fyllas på i magasinet antingen längs med långsidan
eller kortsidan.

1 Dra ut magasinet helt.

2 Tryck ihop och skjut bredd- och längdstöden till rätt läge för
den pappersstorlek som du fyller på med.

3 Böj pappersbunten fram och tillbaka och lufta den. Se till att
du inte viker eller skrynklar papperet. Jämna till kanterna mot
ett plant underlag.

4 Fyll på papperet med den rekommenderade utskriftssidan
uppåt. Fyll på papper med antingen långside- eller
kortsideorientering, som bilden visar.

Anmärkningar:

• Fyll på storlekar som är större än A4 utmed långsidan.

• Se till att pappersbunten inte är högre än märket som
anger maxgränsen för påfyllning. Märket finns på kanten
på magasinet. Om du överfyller magasinet kan det leda till
papperskvadd och skador på skrivaren.

5 Se till att pappersstöden ligger säkert utmed papperets kanter.

6 Sätt tillbaka magasinet.

7 Om en annan papperstyp än den föregående fylldes på i
magasinet ändrar du magasinets inställning för papperstyp.
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Åtgärda papperskvadd

200–201 papperskvaddar
1 Öppna lucka A genom att trycka upp spärrren och sänka

luckan.

VARNING – VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara
varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta
tills ytan har svalnat.

2 Dra upp papperskvaddet emot dig.

Obs! Om papperskvaddet inte lossnar genast slutar du att dra.
Tryck ned och dra den gröna spaken för att underlätta
rensningen. Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

3 Stäng lucka A.

202 papperskvadd

Rensa område A
1 Öppna lucka A genom att trycka upp spärrren och sänka

luckan.

VARNING – VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara
varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta
tills ytan har svalnat.

2 Dra upp papperskvaddet emot dig.

Obs! Om papperskvaddet inte lossnar genast slutar du att dra.
Tryck ned och dra den gröna spaken för att underlätta
rensningen. Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

3 Stäng lucka A.

Rensa område B
1 Öppna lucka B.

2 Dra upp papperskvaddet emot dig.

3 Stäng lucka B.
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203, 230–231 papperskvadd

203 papperskvadd
1 Öppna lucka A genom att trycka upp spärrren och sänka

luckan.

VARNING – VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara
varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta
tills ytan har svalnat.

2 Öppna lucka E genom att trycka ner spärren och sänka luckan.

3 Dra papperet uppåt.

4 Stäng lucka E.

5 Stäng lucka A.

230 Papperskvadd
1 Öppna lucka D.

2 Ta bort papperet.

3 Stäng lucka D.

4 Öppna lucka A genom att trycka upp spärrren och sänka
luckan.

VARNING – VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara
varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta
tills ytan har svalnat.
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5 Öppna lucka E genom att trycka ner spärren och sänka luckan.

6 Dra papperet uppåt.

7 Stäng lucka E.

8 Stäng lucka A.

231 papperskvadd
1 Öppna lucka D.

2 Ta bort papperet.

3 Stäng lucka D.

4 Öppna lucka A genom att trycka upp spärrren och sänka
luckan.

VARNING – VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara
varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta
tills ytan har svalnat.

5 Dra upp papperskvaddet emot dig.

Obs! Om papperskvaddet inte lossnar genast slutar du att dra.
Tryck ned och dra den gröna spaken för att underlätta
rensningen. Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

6 Stäng lucka A.
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24x papperskvadd

Papper har fastnat i magasin 1
1 Ta bort magasin 1 från skrivaren.

2 Ta bort papperet.

3 Sätt i magasin 1.

Papperskvadd i alternativt magasin
1 Dra ut magasinet.

2 Ta bort papperet.

3 Sätt tillbaka magasinet.

Rensa papperskvadd i lucka A
1 Öppna lucka A genom att trycka upp spärrren och sänka

luckan.

VARNING – VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara
varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta
tills ytan har svalnat.

2 Dra upp papperskvaddet emot dig.

Obs! Om papperskvaddet inte lossnar genast slutar du att dra.
Tryck ned och dra den gröna spaken för att underlätta
rensningen. Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

3 Stäng lucka A.

 

5



Rensa papperskvadd i lucka B
1 Öppna lucka B.

2 Dra upp papperskvaddet emot dig.

3 Stäng lucka B.

241 papperskvadd
1 Öppna lucka C.

2 Dra upp papperskvaddet emot dig.

Obs! Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

3 Stäng lucka C.

4 Öppna magasin 1 och ta bort eventuella pappersrester från
magasinet.

5 Sätt i magasin 1.

250 papperskvadd
1 Ta ut papperet ur universalmataren.

2 Få pappersarken att släppa från varandra genom att böja
bunten fram och tillbaka och sedan lufta den. Se till att du inte
viker eller skrynklar papperet. Jämna till kanterna mot ett plant
underlag.

3 Lägg i papperet i universalarkmataren.

4 Ställ in pappersstödet så att det vilar mot papperets kanter.
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280–282 papperskvadd

280-281 papperskvadd
1 Öppna lucka A genom att trycka upp spärrren och sänka

luckan.

VARNING – VARM YTA: Insidan av skrivaren kan vara
varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta
tills ytan har svalnat.

2 Dra upp papperskvaddet emot dig.

Obs! Om papperskvaddet inte lossnar genast slutar du att dra.
Tryck ned och dra den gröna spaken för att underlätta
rensningen. Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

3 Stäng lucka A.

4 Öppna lucka F.

5 Ta bort papperet.

6 Stäng lucka F.

282 Papperskvadd
1 Öppna lucka F.

2 Ta bort papperet.

3 Stäng lucka F.

283, 289 häftningskvadd

283 papperskvadd
1 Lyft upp lucka H.

2 Ta bort papperet.

3 Stäng lucka H.
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289 häftfel
1 Öppna lucka G.

2 Håll i spaken på häftningskassettens hållare och flytta hållaren
åt höger.

3 Dra ut den färgade fliken så att häftningskassetten flyttar sig.

4 Lyft häftskyddet med metalltappen och dra sedan ut
häftkartan.

Släng hela kartan.

5 Titta igenom luckan på kassetthållarens botten och se till att
inga klamrar sitter fast i öppningen.

6 Tryck ned häftskyddet tills det klickar på plats.

7 Tryck ned kassetthållaren ordentligt i häftenheten tills hållaren
klickar på plats.

8 Stäng lucka G.

Initierar häftaren visas. Initieringen säkerställer att
häftaren fungerar som den ska.
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28x papperskvadd

284 papperskvadd
1 Öppna lucka F.

2 Ta bort papperet.

3 Stäng lucka F.

4 Öppna lucka G.

5 Ta bort papperet.

6 Stäng lucka G.

7 Lyft upp lucka H.

8 Ta bort papperet.

9 Stäng lucka H.

285–286 papperskvadd
1 Lyft upp lucka H.

2 Ta bort papperet.

3 Stäng lucka H.
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287–288 papperskvadd
1 Öppna lucka F.

2 Ta bort papperet.

3 Stäng lucka F.

4 Öppna lucka G.

5 Ta bort papperet.

6 Stäng lucka G.
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