Referinţă rapidă

2 Strângeţi ghidajul pentru lungime înăuntru conform ilustraţiei
şi mutaţi ghidajul în poziţia corectă pentru dimensiunea hârtiei
încărcate.

Încărcarea hârtiei şi a
suporturilor de imprimare
speciale

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

5 Încărcaţi teancul de hârtie cu faţa recomandată pentru tipărire
orientată în sus.

Încărcarea tăvii standard de 250 de coli
Imprimanta are o tavă standard de 250 de coli (Tava 1) cu un
alimentator manual ataşat. Tava de 250 de coli, sertarul dual de
650 de coli şi tava opţională de 550 de coli acceptă aceleaşi
dimensiuni şi tipuri de hârtie şi se încarcă în acelaşi mod.
Notă: Tava opţională de 550 de coli nu este disponibilă pentru
toate modelele de imprimantă.

1 Trageţi tava afară.

Notă: Utilizaţi indicatorii de dimensiune din partea de jos a
tăvii pentru a vă ajuta să poziţionaţi ghidajul.

3 Dacă hârtia este mai lungă decât cea de dimensiune A4 sau
Letter, apăsaţi pe pârghia verde din spatele tăvii, pentru a o
extinde.

Notă: Nu scoateţi tăvile în timpul unei operaţii de imprimare
sau în timp ce pe afişaj clipeşte semnalul Busy (Ocupat).
În caz contrar poate surveni un blocaj.

6 Asiguraţi-vă că ghidajele pentru hârtie sunt aşezate sigur
aproape de marginile hârtiei.
Notă: Asiguraţi-vă că ghidejele laterale sunt aşezate foarte
aproape de marginile hârtiei, astfel încât imaginea să se
transpună bine pe pagină.

7 Introduceţi tava.
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8 Dacă a fost introdus un tip de hârtie diferit de cel anterior,
schimbaţi setarea Tip hârtie sau Dimensiune hârtie pentru
tavă, de la panoul de comandă al imprimantei.
Notă: Combinarea dimensiunilor sau tipurilor de hârtie întro tavă poate să conducă la blocaje.

Utilizarea alimentatorului multifuncţional

• Ţineţi foliile transparente de margini şi răsfoiţi-le. Aduceţi
marginile la acelaşi nivel.

1 Împingeţi clapeta de eliberare a alimentatorului spre stânga

Notă: Aveţi grijă să nu atingeţi faţa de tipărit a foliilor
transparente. Aveţi grijă să nu zgâriaţi foliile.

pentru a deschide alimentatorul multifuncţional.

• Îndoiţi uşor un teanc de plicuri înainte şi înapoi, şi răsfoiţile. Aduceţi marginile la acelaşi nivel.

4 Localizaţi limitatorul pentru înălţime şi ghidajul teancului de

Încărcarea sertarului dual de 650 de coli

plicuri.

Sertarul dual de 650 de coli (Tava 2) constă dintr-o tavă de 550
de coli şi un alimentator multifuncţional integrat de 100 de coli.
Sertarul se încarcă la fel ca tava de 250 de coli şi ca tava
opţională de 550 de coli şi acceptă aceleaşi dimensiuni şi tipuri
de hârtie. Singurele diferenţe sunt aspectul ghidajelor şi locaţia
indicatoarelor pentru dimensiunea hârtiei, conform ilustraţiei
următoare.

Notă: Nu depăşiţi înălţimea maximă a teancului forţând
hârtie sub limitatorul pentru înălţime.
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Notă: Tava opţională de 550 de coli nu este disponibilă pentru
toate modelele de imprimantă.

1
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4
2 Prindeţi extensia şi trageţi de ea până când se extinde
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complet.
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Ghidaje lungime

2

Indicatori dimensiune

3

Ghidaje lăţime

3 Pregătiţi hârtia pentru încărcare.
• Îndoiţi uşor colile de hârtie înainte şi înapoi, şi răsfoiţi-le.
Nu pliaţi sau îndoiţi hârtia. Aduceţi marginile la acelaşi
nivel.
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Filă

2

Limitatorul pentru înălţimea teancului

3

Ghidaje pentru lăţime

4

Indicatori dimensiune

5 Încărcaţi hârtia, apoi reglaţi ghidajul pentru lăţime astfel încât
să atingă uşor marginea teancului de hârtie.

a Apucaţi mânerul şi trageţi afară tava standard de 250 de
coli (Tava 1) şi alimentatorul manual.

• Încărcaţi hârtie, carton şi folii transparente cu faţa
recomandată pentru tipărire în jos şi marginea superioară
orientată spre intrarea în imprimantă.

b Dacă blocajul este vizibil, eliminaţi hârtia blocată.
• Încărcaţi plicurile cu clapa orientată în sus.
Avertisment—Potenţiale daune: Nu utilizaţi niciodată
plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau
adezivi autocolanţi. Aceste plicuri pot deteriora grav
imprimanta.
Note:

• Nu încărcaţi şi nu închideţi alimentatorul multifuncţional
în timpul unei operaţii de tipărire.

• Încărcaţi un singur tip şi o singură dimensiune de hârtie
o dată.

6 Asiguraţi-vă că hârtia este aşezată până în capătul posterior
al alimentatorului multifuncţional, deoarece va fi trasă foarte
uşor. Hârtia trebuie să fie perfect întinsă în alimentatorul
multifuncţional. Asiguraţi-vă că hârtia încape bine în
alimentatorul multifuncţional şi că nu este îndoită sau boţită.

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

c Introduceţi tava.
d Apăsaţi

.

2 Dacă blocajul este în interiorul imprimantei:
a Apucaţi uşa frontală de părţile laterale, apoi trageţi-o către
dvs. pentru a o deschide.

Îndepărtarea blocajelor
200–202 şi 230 paper jams (blocaje de
hârtie)

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

1 Dacă blocajul este în tava pentru hârtie:

c Dacă blocajul este în zona unităţii de fuziune, prindeţi
maneta verde, apoi trageţi capacul unităţii de fuziune către
dvs.

d Ţineţi în jos capacul unităţii de fuziune şi eliminaţi hârtia
blocată.
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Capacul unităţii de fuziune se închide când este eliberat.

24x Blocaj hârtie
1 Apucaţi mânerul şi trageţi afară tava opţională de 550 de coli.

Notă: Tava opţională de 550 de coli nu este disponibilă
pentru toate modelele de imprimantă.

2 Scoateţi hârtia blocată.
Notă: Asiguraţi-vă că toate fragmentele de hârtie sunt
îndepărtate.

e Închideţi uşa frontală.
f Apăsaţi

3 Introduceţi tava.
4 Apăsaţi

.

231 şi 235 blocaje de hârtie
1 Apucaţi uşa frontală de părţile laterale, apoi trageţi-o către
dvs. pentru a o deschide.

2 Îndepărtaţi blocajul.
3 Încărcaţi tava cu hârtie de dimensiunea corectă.
4 Introduceţi tava.
5 Închideţi uşa frontală.
6 Apăsaţi

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

.
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250 paper jam (Blocaj hârtie)
1 Apăsaţi pe pârghia din alimentatorul multifuncţional pentru a
accesa hârtia blocată.

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

3 Introduceţi tava.
4 Apăsaţi

.
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