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Juhtpaneelist arusaamine 
 

 
 

Töövalmis/viga ( ) ja toonerisäästja  
valgusdioodid ( )  

Valgusdiood Kirjeldus 

Kui  helendab roheliselt, on printer valmis printima. 

Kui  |   helendab punaselt, on printeris tõrge, 
näiteks kinnikiilunud paber, tühi paberisalv, avatud kaas või esiluuk 
või tühi toonerkassett. 

Kui vajutad    nuppu ajal, mil printer andmeid vastu võtab , 
vilgub valgusdiood punaselt, et printimist tühistada. 

Manuaalse etteandmisrežiimi puhul, kui salves ei ole paberit, 

 vilgub valgusdiood roheliselt. Pane salve paberit ning valgusdiood lõpetab 
vilkumise. 

 

 
 
 
 
 

Kui printer võtab andmeid vastu,  vilgub valgusdiood aeglaselt 
roheliselt. 

Kui printer prindib andmeid välja, vilgub valgusdiood 

kiiresti roheliselt. 
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Valgusdiood Kirjeldus 

 
 

Kui vajutad     nuppu töörežiimis, on vastav valgusdiood 
sisselülitatud 
ning toonerisäästlik režiim on kasutusel. 
Kui vajutad seda nuppu uuesti, lülitub vastav valgusdiood välja ja 
toonerisäästlik režiim blokeeritakse. 

 
 

Kui   ja   valgusdioodid vilguvad, on süsteemis 
tõrge. 
 

Tühista ( ) nupp  

Kirjeldus Funktsioon 

Demolehekülje 
printimine 

Vajuta ja hoia seda nuppu töörežiimis umbes 2 sekundit, 
kuni kõik valgusdioodid vilguvad aeglaselt, ning seejärel 
vabasta nupp. 

Manuaalne etteandmine Vajuta seda nuppu iga kord, kui söödad paberit paberisalve, 
kui valid tarkvara rakendusest Manual feed variandi Source 
jaoks. 
 

Printimistöö 
tühistamine 

Vajuta seda nuppu printimise ajal.   valgusdiood vilgub 
ajal, mil prinditöö tühistatakse nii printeris kui ka arvutis, 
seejärel mine tagasi töörežiimi. Nimetatu võib võtta teatud aja 
sõltuvalt printimistöö mahust. Manuaalses etteandmisrežiimis 
ei saa seda nuppu vajutades printimistööd tühistada. 
. 

Toonerisäästja 
režiim sees/väljas 

Töörežiimis vajuta seda nuppu, et lülitada toonerisäästlik 
režiim sisse või välja. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SISSEJUHATUS                  4 



Toonerkasseti paigaldamine 

1   Esiluugi avamiseks võta sellest kinni ja tõmba enda poole. 

 

 

 

 

 

Märkus: Kuna printer on hästi kerge, võib see liikuda kasutamise ajal; 
näiteks paberisalve avamise/sulgemise või toonerkasseti 
paigaldamise/eemaldamise ajal. Hoidu printeri liigutamisest. 

2   Võta toonerkassett pakendist välja ja eemalda selle ümbert kaitsepaber, 
tõmmates pakendi teibist. 
 

 
PRINTERI TÖÖKORDA SEADMINE 
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3   Pööra kassetti õrnalt 5 või 6 korda, et tooner jaotuks ühtlaselt laiali. 

 

Kasseti põhjalik pööramine tagab maksimaalse võimaliku 
koopiate arvu. 

Märkus: Kui tooner satub riietele, pühi see kuiva lapiga maha 
ning pese riideid külmas vees. Kuum vesi kinnistab tooneri 
kangasse. 

Ettevaatusteated: 
• Toonerkasseti kahjustuste vältimiseks ära jäta seda valguse kätte 

kauemaks kui mõneks minutiks. Kui kassett on jäänud valguse 
kätte pikemaks ajaks, kata see paberiga. 

• Ära puutu toonerikasseti alumist rohelist poolt. Nimetatud 
piirkonnaga kokkupuute vältimiseks kasuta kasseti käepidet. 

4   Nihuta kasseti avaused printerisse, kummalgi pool asub üks 
avaus. 
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5   Ava toonerkasseti käepide ning võta sellest kinni. Paiguta 
kassett printerisse, kuni see lukustub oma kohale. 

 

  

6   Sule esiluuk. Veendu, et esiluuk oleks kindlalt suletud. Kui 
esiluuk ei ole kindlalt suletud, võivad printimise ajal tekkida tõrked. 

 

Märkus: Kui printida paberile, mis on kaetud tekstiga 5% ulatuses, 
saab ühe toonerkassetiga printida välja ligikaudu 3000 lehte (1000 
lehte printeriga kaasas oleva toonerkassetiga). 

 
Märkus: Toonerkassetti printerisse paigutamisel või sealt 
väljavõtmisel tegutse ettevaatlikult, et see ei puutuks vastu printerit 
ja ei saaks kriimustada. 
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Paberi söötmine 
Paberisalve võid panna umbes 150 paberilehte. 

1   Paberi söötmise salve avamiseks võta sellest kinni ja tõmba 
enda poole. Paberisalve pikendamiseks suru tagumist juhikut 
kokku ja tõmba väljapoole. 

 

Märkus: Kuna printer on hästi kerge, võib see liikuda kasutamise 
ajal; näiteks paberisalve avamise/sulgemise või toonerkasseti 
paigaldamise/eemaldamise ajal. Hoidu printeri liigutamisest. 

2   Valmista paberipakk salve söötmiseks ette, painutades või 
lehvitades seda edasi ja tagasi. Koputa paberipaki ääred vastu 
tasast pinda ühetasaseks. 
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3   Pane paber salve trükitav pool pealpool. 
 

Veendu, et kõik neli nurka oleksid salves ühetasaselt. 

4 Jälgi, et salves ei oleks liiga palju paberit. Liigne paber võib 
põhjustada paberiummistusi. 

5 Suru tagumist juhikut kokku, et panna see paika vastavalt paberi 
pikkusele, ning suru külgmist juhikut kokku ja libista see vasakule 
vastu paberit. 

 

Märkused: 
• Ära lükka laiuse juhikut liiga kaugele, see võib põhjustada paberi 

kooldumist. 
• Kui sa laiuse juhikut õigesti paika ei pane, võib see põhjustada 
paberiummistusi. 
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Printeri kaabli ühendamine 
Arvutist printimiseks on vaja printer ühendada arvutiga USB 
(Universal Serial Bus) kaabli abil. 

Märkus: Printeri ühendamiseks arvuti USB pordiga on vaja 
sertifitseeritud USB kaablit. 

1 Veendu, et nii printer kui ka arvuti on välja lülitatud. 

2 Ühenda printeri USB kaabel printeri taga asuva pesaga. 
 

Arvuti USB porti 

3   Ühenda kaabli teine ots arvuti USB pordiga. 

Kui vajad abi, vaata arvuti kasutajajuhendit. 
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Printeri sisselülitamine 

1 Ühenda elektrijuhe printeri tagaküljel asuva pistikupesaga. 

2 Ühenda teine ots õigesti maandatud vahelduvvoolu 
pistikupesaga ning lülita printer sisse, vajutades toitelülitit. 

 
Vahelduvvoolu pistikupessa 

Ettevaatusteated: 
• Printeri tagaosa võib printeri töötamise ajal kuumaks minna. Ole 

selle ala lähedal töötades ettevaatlik. 
• Ära võta printerit lahti, kui see on voolu all. Tagajärjeks võib olla 

elektrilöök. 

PRINTERI TÖÖKORDA SEADMINE 
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Toonerkasseti hooldamine 

Toonerkasseti ladustamine 

Toonerkasseti maksimaalsete töötulemuste saavutamiseks järgi 
järgnevaid juhiseid. 

• Ära eemalda toonerkassetti pakendist enne, kui hakkad seda 
kasutama. 

• Ära täida uuesti toonerikassetti! Printeri garantii ei kata 
kahjustusi, mis on tekkinud uuesti täidetud kasseti 
kasutamise tagajärjel. 

• Hoia toonerikassette samas keskkonnas, mis printeritki. 
• Toonerkasseti kahjustuste vältimiseks ära jäta seda valguse kätte 

kauemaks kui mõneks minutiks. 

Toonerkasseti eluiga 

Toonerkasseti eluiga sõltub printimistöödeks vajaliku tooneri 
hulgast. Kui printida paberile, mis on kaetud tekstiga 5% ulatuses, 
saab uue toonerkassetiga printida välja keskmiselt 3000 lehekülge 
(printeriga kaasa pandud originaaltoonerkassetiga saab printida 
keskmiselt 1000 lehekülge). 

Tooneri säästmine 
Tooneri säästmiseks vajuta nuppu printeri 
juhtpaneelil. valgusdiood süttib põlema. Võid kasutada ka 
printeri  
funktsioonide hulka kuuluvat tooneri säästurežiimi. Selle võimaluse 
valimisega pikendad toonerkasseti eluiga ja vähendad lehekülje 
hinda, säilitades samal ajal tükikvaliteedi. 
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Paberiummistuste likvideerimine 
Vahetevahel võib paber printimise ajal printeri ära ummistada. 
Mõningad ummistumise põhjused: 

• Paberisalv on liiga täis. 

• Esiluuki on avatud printimise ajal. 

• On kasutatud nõuetele mittevastavat paberit.  

• On kasutatud sobimatu suurusega paberit.  

Paberiummistuse tekkides hakkab valgusdiood juhtpaneelil 
punaselt helendama. Leia ja eemalda ummistunud paberileht. Kui 
see ei paista välja, vaata printeri sisse. 
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Paberi väljumise koht 

Märkus: Selles kohas tekkivate paberiummistuste tulemuseks 
võib olla lahtine tooner paberil. Kui toonerit satub riietele, pese 
neid külmas vees, sest kuum vesi kinnistab tooneri kangasse. 

1   Kui paber kiilub kinni väljundsalve liikumise ajal ning paberit 
on suures osas näha, tõmba paber kohe välja. 

 

Kui tõmbad kinnikiilunud paberit ning on tunda takistust, mille 
tulemusena paber ei taha koheselt välja tulla, lõpeta paberi 
tõmbamine. Toimi järgnevalt.  
2    Ava pealmine kaas ja sisemine kaas. 

 

Ettevaatusteated: 
• Ummistunud paberi eemaldamisel hoidu kokkupuutest kuuma 

rullikuga (asub sisemise kaane all). See on kuum ning võib 
tekitada põletusi. 

• Pealmine ja sisemine kaas võivad olla samuti kuuma rulliku tõttu 
kuumad. Lase printeril enne kaante avamist jahtuda. 

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 
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3   Anna paberit järgi, kui see jääb kuumrullikute vahele kinni. 
Seejärel tõmba paber ettevaatlikult välja. 

 

4   Sule sisemine kaas ja pealmine kaas. Printimine jätkub 
automaatselt. 

 

Märkus: Ebaõnnestunud lehekülgi uuesti ei prindita. Püüa 
lehekülgi printida. 
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Paberi etteandmise alas 
1   Eemalda valesti etteantud paber, tõmmates nähtavast servast 

sikutades paberit salvest väljapoole. Veendu, et kõik paberid on 
paberisalves ühetasaselt paigutatud. 

 

2   Ava ja sulge esiluuk või kaas, et jätkata dokumendi printimist 
poolelijäänud kohast. 

Ümber toonerkasseti 
1   Ava esiluuk. 

 

 

 

 

 

 

2   Tõmba toonerkassett välja ja eemalda see printerist . 
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3   Tõmba paberit õrnalt enda poole. 
 

4 Veendu, et printeris ei oleks muud paberit. 
5 Paiguta toonerkassett uuesti printerisse ning sule esiluuk . 

Printer jätkab dokumendi printimist poolelijäänud kohast. 
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Näpunäited paberiummistuste vältimiseks 

Õiget tüüpi paberi kasutamine aitab vältida paberiummistusi 
enamikel juhtudel.  

• Järgi peatükis “Paberi söötmine” toodud toiminguid. Veendu, et 
reguleeritavad juhikud oleksid õigesti paigutatud. 

• Ära pane paberisalve liiga palju paberit. 

• Ära võta paberit printimise ajal paberisalvest välja. 

• Kooluta ja lehvita paberit ning pane paberipaki servad 

ühetasaseks enne, kui paned paberi salve. 

• Ära kasuta kortsus, niisket või väga laines paberit. 

• Ära kasuta paberi etteandmise salves korraga erinevat liiki 

paberit. 

• Kasuta üksnes soovitatavaid printimisvahendeid.  
• Veendu, et paberi trükitav pool oleks pealpool, kui paned paberit 

paberi etteandmise salve. 

Trükikvaliteediga seotud 

probleemide lahendamine 

Trükikvaliteedi kontrollnimekiri 

Trükikvaliteediga seotud probleemide lahendamiseks järgi allpool 
toodud kontrollnimekirja. 
• Jaota tooner toonerikassetis uuesti laiali. 
• Puhasta printeri sisemust. 
• Reguleeri printimise eraldusvõimet printeri omaduste alt. 

• Veendu, et toonerisäästlik režiim on välja lülitatud. 
• Lahenda üldised printimisega seotud probleemid. 
• Paigalda uus toonerikassett ja kontrolli trükikvaliteeti.
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