
 

Komponentide asukohad 
Tagantvaade 

Seadme põhiosad 
 

Eestvaade 

1 dokumendikaas 6 käsisööturi juhikud 

2 dokumendiklaas 7 paberi sisendsalv 

3 juhtpaneel 8 käsisöötur 

4 esiluuk 9 väljundsalv 

5 toonerkassett 10 skaneerimisseade 

1 tagaluuk 3 pistikupesa 

2 USB port 4 toitelüliti 

1.2 
Sissejuhatus



  

1 
 Juhtpaneeli kuvarile kuvatakse seadme töö ajal seadme olek ja juhised. 

2  Näitab seadme olekut.  

3  Avab menüürežiimi ja võimaldab saadaval olevates menüüdes liikuda. 

4  Võimaldab liikuda avatud menüü võimalike valikute vahel. 

5  Kinnitab juhtpaneelil kuvatava valiku. 

6  Viib tagasi kõrgemale menüütasemele. 

7 1-99 Võimaldab sisestada eksemplaride arvu. 

8 

 
Võimaldab tegevuse igal ajal katkestada. 

Ooterežiimi korral kustutab/tühistab koopiavalikud, näiteks eraldusvõime, dokumendi tüübi, koopia suuruse ja eksemplaride 
arvu. 

9 
 

Käivitab töö. 

Juhtpaneeli funktsioonid 

1.3 
Sissejuhatus 



Seadme paigutamine 
Vali tasane kindel alus ja jälgi, et seadme ümber oleks piisavalt 
ruumi õhu liikumiseks. Jäta lisaruumi seadme luukide ja salvede 
avamiseks. 

Seadme asukohas peab olema piisav ventilatsioon, seadmele ei 
tohi päike peale paista ning see ei või olla kuumas, külmas ega 
niiskes kohas. Ära paiguta seadet lauaservale liiga lähedale. 

Vaba ruum seadme ümber 
• Ees: 482,6 mm (piisavalt ruumi paberisalve eemaldamiseks) 
• Taga: 100 mm (piisavalt ruumi õhu liikumiseks) 
• Paremal: 100 mm (piisavalt ruumi õhu liikumiseks) 
• Vasakul: 100 mm (piisavalt ruumi õhu liikumiseks) 

Toonerkasseti paigaldamine 
1 Ava esiluuk. 

 
2 Võta toonerkassett selle kotist välja. Ära ava kotti noaga ega 

muu terava esemega, mis võib toonerkasseti trumlit 
vigastada. 

3 Pööra kassetti 5 kuni 6 korda ringi tooneri ühtlaseks 
jaotamiseks kassetis. 

 
Kasseti põhjalik pööramine tagab maksimaalse võimaliku 
koopiate arvu. 

4 Eemalda toonerkassetti kaitsev pabeririba. 

 
MÄRKUS. Kui tooner satub riietele, pühi see kuiva lapiga maha 
ning pese riideid külmas vees. Kuum vesi kinnistab tooneri 
kangasse. 
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2.2  
Alustamine 



 

ETTEVAATUST! 
• Toonerkasseti kahjustuste vältimiseks ära jäta seda 

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

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

5 Hoia toonerkassetti käepidemest. Lükka kassett 
aeglaselt seadme vastavasse avasse. 

6 Toonerkasseti külgedel olevad sakid ja seadme 
vastavad sooned juhivad toonerikasseti õigesse kohta, 
kuni kassett klõpsuga seadmesse kinnitub. 

  

1 Soon 

2 Sakk 

7 Sulge esiluuk. Veendu, et esiluuk on korralikult suletud.  

MÄRKUS. Kui katta paber prinditava tekstiga 5% ulatuses, 
saab uue toonerkassetiga printida keskmiselt 3000 
lehekülge (koos seadmega müüdava toonerkassetiga 1000 
lehekülge.) 

Paberi asetamine 
Paberi sisendsalv mahutab kuni 250 lehte 75 g/m2 (20 
naelast) tavalist koopiapaberit. 

1 Tõmba paberi sisendsalv lahti ja eemalda seadme 
küljest. 

 

2 Lehvita paberipakki, et paberilehed üksteise küljest 
lahti tuleksid. Koputa paberipakk siledal pinnal 
ühtlaseks. 

3 Sisesta paberipakk sisendsalve prinditava küljega 
allpool.  

MÄRKUS. Kui soovid seadmesse sööta teistsuguse 
formaadiga paberit, peab paberijuhikuid selleks 
sättima. Loe lähemat infot leheküljelt 2.4. 

 

2.3  
Alustamine 



4 Pööra tähelepanu paberipaki kõrguse märkidele 
sisendsalve mõlemal küljel. Liigne paber võib põhjustada 
paberiummistusi. 

 
5 Lükka paberi sisendsalv seadmesse tagasi. 

 

MÄRKUS. Pärast paberi laadimist tuleb seade vastavalt paberi 
tüübile ja formaadile seadistada. Loe leheküljelt 3.6 
kopeerimise kohta või jaotisest Tarkvara arvutist printimise 
kohta. Printeridraiveri kaudu valitud seaded tühistavad 
juhtpaneelil valitud seaded. 

Sisendsalves oleva paberi formaadi muutmine 
Suuremas, näiteks Legal-formaadis paberi laadimiseks 
pead sisendsalve pikkuse suurendamiseks 
paberijuhikuid sättima. 

1 Vajuta juhiku fiksaatorile selle vabastamiseks ja 
nihuta paberi pikkuse juhik lõpuni väljapoole, et 
paberi sisendsalve kogu pikkus ära kasutada. 

 

2 Pärast paberi sisendsalve asetamist vajuta 
esimesele paberi pikkuse juhikule ja nihuta seda 
paberi poole, kuni see puudutab kergelt 
paberipakki. 

Väiksemas kui Letter-formaadis paberi kasutamiseks 
säti esimene paberijuhik asendisse, kus see puudutab 
kergelt paberipakki. 

 

2.4  
Alustamine 



  
 
3 Vajuta paberi laiuse juhikule, nagu joonisel näidatud, 

ja nihuta seda paberi poole, kuni see puudutab kergelt 
paberipakki. 

 

 

MÄRKUSED. 
• Ära lükka laiuse juhikut liiga kaugele, see võib põhjustada paberi 

kooldumist. 
• Kui sa laiuse juhikut õigesti paika ei pane, võib see 

põhjustada paberiummistusi. 

 

 

Ühendamine 
1 Ühenda USB-kaabel seadme USB-pistikupesaga 

2 Ühenda USB-kaabli teine ots arvuti USB-pordiga. 
Kui vajad abi, vaata arvutikasutajajuhendit.

 

MÄRKUS. USB-ühenduse kasutamise korral võimaldab 
seade valida USB-režiimide Fast (Kiire) ja Slow 
(Aeglane) vahel. Vaikimisi valitakse kiire režiim. Teatud 
juhtudel võib USB vaikimisi valitud režiimis probleeme 
põhjustada. Sel juhul vali režiimiks Slow (Aeglane), et 
printimine paremini õnnestuks.  

Seadme sisselülitamine 
1 Ühenda seadmega kaasasoleva toitekaabli üks ots 
seadme pistikupesaga ja teine ots korrakohaselt 
maandatud vahelduvvoolupesaga. 
2 Vajuta toitelülitit seadme sisselülitamiseks. Kuvarile 
ilmub kiri warming up please wait (soojenemine, palu 
oota), mis näitab, et seade on sisse lülitatud.  

 

ETTEVAATUST! 
Seadme tagaluugi all olev kuumuti muutub töö ajal 
väga kuumaks. Väldi selle piirkonna lähedal oma 
sõrmede põletamist. 
Ära võta seadet lahti, kui see on voolu all. 
Vastasel korral võid elektrilöögi saada. 

  

Arvuti USB porti 

 

2.5 
Alustamine 



3 Originaalide ja 

paberi asetamine 
See peatükk kirjeldab originaalide ja prindimaterjalide 
printerisse asetamist. 

Peatüki sisu 
• Originaalide asetamine 
• Prindimaterjalide valik 
• Paberi asetamine 
• Paberi formaadi ja tüübi seadistamine 
• Väljundsalve valimine 

Originaalide asetamine 
Originaaldokumendi võib kopeerimiseks ja 
skaneerimiseks asetada dokumendiklaasile. 

1 Ava dokumendikaas. 

 

2 Aseta dokumendiklaasile dokument nii, et selle 
kopeeritav külg on allpool ning dokument on 
joondatud dokumendiklaasi vasakus ülaosas asuva 
juhiku järgi. 

 
 

3 Sulge dokumendikaas. Hoidu dokumendi liigutamisest. 

MÄRKUSED. 
• Dokumendikaane lahtijätmine kopeerimise ajaks võib 

mõjutada koopia kvaliteeti ja suurendada toonerikulu. 
• Dokumendiklaasil olev tolm võib väljatrükile musti laike 

jätta. Hoia klaas alati puhas. 
• Raamatu või ajakirja kopeerimisel tõsta dokumendikaas 

üles, kuni lukusti fikseerib selle hinged, ja sulge seejärel 
kaas. Kui raamat või ajakiri on paksem kui 30 mm, alusta 
kopeerimist lahtise kaanega. 

 

 

3.1 
Originaalide ja paberi asetamine 



Paberi asetamine 
 
Paberi sisendsalve 
Täida paberi sisendsalv kõige sagedamini kasutatava 
prindimaterjaliga. Paberi sisendsalv mahutab kuni 250 lehte 75 
g/m2 (20 naelast) tavalist koopiapaberit. 

Paberi laadimiseks tõmba sisendsalv lahti ja aseta paberipakk 
sisendsalve prinditava küljega allapoole. 

 
Pane trükitud päisega paber salve nii, et päis jääb allapoole. 
Paberi ülemine logoga serv tuleb sellisel juhul asetada paberi 
sisendsalve esiosa poole. 

Lähemat infot paberi asetamise kohta sisendsalve vaata 
leheküljelt 2.3. 

MÄRKUSED. 
• Kui paberi söötmisega tekib probleeme, aseta paberilehed 

ühekaupa käsisööturisse. 
• Seadmesse võib asetada ka paberit, millele ühele küljele on 

juba prinditud. Prinditud külg peab jääma ülespoole ja vähem 
laineline serv ettepoole. Kui paberi söötmisega tekib 
probleeme, pööra paber ringi. Pea meeles, et prindikvaliteet ei 
ole garanteeritud. 

Käsisööturisse 
Kasuta käsisööturit kiledele, etikettidele, ümbrikele või 
postkaartidele printimiseks ning kiireks printimiseks 
sellist tüüpi või sellise formaadiga paberile, mida hetkel 
printeri sisendsalves ei ole. 

Prindimaterjali asetamine käsisööturisse: 

1    Aseta leht prinditava küljega ülalpool käsisööturi 
k eskele. 

 

Olenevalt paberitüübist kasuta järgmisi laadimisviise: 
• Ümbrikud: aseta ümbrik käsisööturisse klapp allpool 

ja templipiirkond üleval vasakul. 
• Kiled: aseta leht käsisööturisse prinditava küljega 

ülalpool ja nii, et leht liigub printerisse liimiriba 
eespool. 

• Kleebised: aseta leht käsisööturisse prinditava küljega 
ülalpool ja nii, et leht liigub printerisse ülemine lühike 
serv eespool. 

• Eeltrükiga paber: aseta leht käsisööturisse kujundatud 
küljega ülalpool ja nii, et leht liigub printerisse ülemine 
serv eespool. 

• Postkaardid: aseta leht käsisööturisse prinditava 
küljega ülalpool ja nii, et leht liigub printerisse lühike 
serv eespool. 

• Lehtede printimine, mille ühele küljele on juba 
prinditud: aseta leht käsisööturisse prinditava küljega 
ülalpool ja nii, et leht liigub printerisse vähem laineline 
serv eespool. 

 

 

3.5 
Originaalide ja paberi asetamine 



 
 
2 Reguleeri käsisööturi juhikud vastavalt 

prindimaterjalilaiusele, vältides lehe painutamist. 

3 Pärast paberi asetamist peab seadistama käsisööturi 
jaoks paberi tüübi ja formaadi. Loe leheküljelt 3.6 
kopeerimise kohta või jaotisest Tarkvara arvutist 
printimise kohta. 

MÄRKUS. Printeridraiveri kaudu valitud seaded tühistavad 
juhtpaneelil valitud seaded. 

4 Kui soovid kasutada tagaluuki, ava see. 

Soovitusi käsisööturi kasutamiseks 
• Prindimaterjalid tuleb asetada sööturi keskele, prinditav 

külg üleval ja ülaserv eespool. 
• Kui prindid käsisööturi abil kandjale suurusega 76 x 127 

mm (3 x 5 tolli), ava tagaluuk selle kasutamiseks. 
• Alati ava tagaluuk grafokiledele trükkimiseks.  

Vastasel korral võivad kiled seadmest väljudes 
rebeneda. 

 

Paberi formaadi ja tüübi 
seadistamine 
Pärast paberi laadimist tuleb seade vastavalt paberi tüübile ja 
formaadile seadistada. Neid seadeid kasutatakse koopiarežiimis 
Copy. Arvuti kaudu printimisel peab paberi formaadi ja tüübi 
valima kasutatava rakendusprogrammi kaudu. 

1 Vajuta nuppu , kuni kuvarile ilmub kiri Paper Setting 
(Paberiseadistus). 

2 Vajuta nuppu , kuni kuvarile ilmub Paper    Size (Paberi 
formaat). 

3 Vali kerimisnupu ( või ) abil kasutatav paberisalv ja 
vajuta . 

  

 

 
4 Vali kerimisnupu ( või ) abil kasutatav paberiformaat 

ja vajuta  . 

5 Eelmisse menüüsse naasmiseks vajuta . 

6 Vali kerimisnupu ( või ) abil Paper Type (Paberitüüp) 
ja vajuta . 

7 Vali kerimisnupu ( või ) abil kasutatav paberitüüp ja 
vajuta  . 

8 Ooterežiimi naasmiseks vajuta . 
 

Väljundi määramine 
Seadmel on kaks väljundit: tagaluuk (prinditud külg 
ülalpool) ja väljundsalv (prinditud külg allpool). 
Väljundsalve kasutamiseks peab tagaluuk olema suletud. 
Kui soovid kasutada tagaluuki, ava see. 

MÄRKUSED. 
• Kui väljundsalve prinditud paberiga on probleeme, 

näiteks see on liiga laineline, kasuta tagaluuki. 
• Paberiummistuse vältimiseks ära ava ega sulge 

tagaluuki printimise ajal. 

Väljundsalve printimine (prinditud külg 
allpool) 
Väljaprinditud lehed jäävad väljundsalve prinditud 
küljega allpool ning on väljaprintimisele vastavas 
järjekorras. Seda salve kasutatakse enamiku 
printimistööde jaoks. 
Kui kasutad paberit, mis ei ole piisavalt pikk väljundsalve 
ulatumiseks, kasuta skaneerimisseadet. 
Skaneerimisseadme kasutamine 

1 Ava skaneerimisseade. Sakk tõuseb automaatselt 
üles ja hoiab kaane üleval. 

 
 

3.6 
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4  Kopeerimine 
Selles peatükis on toodud dokumentide 
kopeerimise juhised sammude kaupa. 

Peatüki sisu 
• Kopeerimine 
• Seadete muutmine iga koopia jaoks 
• Kopeerimise erifunktsioonide kasutamine 
• Vaikeseadete muutmine 
• Ajalõpu seadistamine 

 

Kopeerimine 
1 Aseta dokument dokumendiklaasile. 

2 Kohanda kopeerimisseaded, näiteks formaat, 
tumedus ja originaali tüüp, juhtpaneeli nuppe 
kasutades. Vaata lehekülge 4.1. 
Vajaduse korral võid kasutada kopeerimise 
erifunktsioone, Poster (Plakat) või 2 Up (2 
järjest).  

3 Vajuta nuppu 1-99 ja sisesta koopiate arv 
kerimisnupu ( või  ) abil, kui vaja. 

4 Kopeerimise alustamiseks 
vajuta . Kuvatakse teksti 
koopia töösoleku kohta. 

MÄRKUS. Kopeerimistööd on võimalik katkestada. 
Vajuta nuppu  ja kopeerimine katkeb. 
 

Seadete muutmine iga koopia 
jaoks 
Juhtpaneeli nupud võimaldavad valida 
kopeerimise põhiseadete vahel: tumedus, 
dokumendi tüüp ja koopia formaat. Seadistage 
tehtava koopia järgmised omadused enne nupu 

 vajutamist. 

MÄRKUS. Kui vajutad nuppu  koopia 
seadistamise ajal, tühistatakse kõik antud koopia 
jaoks tehtud valikud ja asendatakse seadme 
vaikevalikutega. 

 
Vähendatud/suurendatud koopia 
Koopiaklaasile asetatud originaalilt on kopeeritavat 
kujutist võimalik vähendada või suurendada piirides 
50% kuni 200%. 

Eelseadistatud koopiaformaadi valimine 

1 Vajuta nuppu , kuvarile ilmub kiri 
Reduce/Enlarge (Vähendus/suurendus). 

2 Vali kerimisnupu ( või ) abil sobiv kohandus 
(protsentides) ja vajuta nuppu . 

Koopiate suuruse täpsem häälestamine 

1 Vajuta nuppu , kuvarile ilmub kiri 

Reduce/Enlarge (Vähendus/suurendus). 

2 Vali kerimisnupu ( või ) abil Custom:50-

200% (kohandus 50–200%) ja vajuta nuppu . 

3 Vali kerimisnupu ( või ) abil sobiv koopia 
suurus. Nupu allhoidmine võimaldab näitu kiirelt 
edasi kerida. 

4 Valiku salvestamiseks vajuta nuppu . 

MÄRKUS. Vähendatud koopia tegemisel võivad selle 
alumisse serva jääda mustad jooned. 

Tumedus 
Kui kopeeritaval originaalil on ähmaseid märke ja 
tumedaid pilte, võid muuta heledust, et koopiat oleks 
kergem lugeda. 
1 Vajuta nuppu , kuni kuvari ülemisele reale 

ilmub Darkness (Tumedus). 
 
2 Vali kerimisnupu ( või ) abil sobiv kontrastsus. 
 

• Light (Hele): sobib tumeda trüki jaoks. 
• Normal (Tavaline): sobib tavalise masintrükis 

või prinditud dokumendi jaoks. 
• Dark (Tume): sobib heleda trüki ja 

pliiatsijooniste korral. 

3 Valiku salvestamiseks vajutage . 

Originaali tüüp 
Originaali tüübi seadistamist kasutatakse koopia 
kvaliteedi parandamiseks käimasoleva kopeerimistöö 
puhul. 
1 Vajuta nuppu , kuni kuvarile ilmub kiri 

Original Type (Originaali tüüp). 
2 Vali kerimisnupu ( või ) abil sobiv kujutisetüüp. 

• Text (Tekst): dokument sisaldab peamiselt 
teksti. 
• Text/Photo (Tekst/foto): dokument sisaldab nii 

teksti kui fotosid. 
• Photo (Foto): fotode kopeerimise tarvis.  

4.1 

Kopeerimine 

3 Valiku salvestamiseks vajuta nuppu . 



 
Toonerkasseti vahetamine 
Kui toonerkassett on täiesti tühi 

• Juhtpaneelile ilmub hoiatus Toner Empty  
(Toonerkassett on tühi) või [Toner Empty] Replace 
Toner (Vaheta toonerkassett). 

• Arvutiekraanile ilmub programmi Smart Panel aken, 
mis teatab, et toonerkassett on tühi. 

• Märgutuli Status muutub punaseks. 

Seadme toonerkassett tuleb välja vahetada.  

MÄRKUS. Pärast teate [Toner Empty] Replace Toner  
([Toonerikassett on tühi] Vaheta toonerikassett) ilmumist 
ei ole võimalik seadme abil printida. Printimise 
jätkamiseks vaheta toonerkassett uue vastu. 

1 Tõmba toonerkassett seadmest välja. 
 

 
2 Võta uus toonerkassett selle kotist välja. 

3 Pööra kassetti 5 kuni 6 korda ringi tooneri ühtlaseks 
jaotamiseks kassetis. 

Kasseti põhjalik pööramine tagab 
maksimaalse võimaliku koopiate arvu. 

4 Eemalda toonerkassetti kaitsev pabeririba. 

 

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

ETTEVAATUST! Ära puuduta toonerkasseti alumist 
rohelist poolt. Kokkupuute vältimiseks selle piirkonnaga 
kasuta kasseti käepidet. 

5 Hoia toonerkassetti selle käepidemest ja sisesta 
kassett aeglaselt seadmesse. 

6 Toonerkasseti külgedel olevad sakid ja seadme 
vastavad sooned juhivad toonerkasseti õigesse 
kohta, kuni kassett klõpsuga seadmesse kinnitub. 

7 Sulge esiluuk. Veendu, et esiluuk on korralikult 
suletud. 

Kulumaterjalid ja varuosad 
Seadme korrasoleku säilitamiseks ning printimise ja 
paberi söötmisega seotud probleemide vältimiseks tuleb 
aeg-ajalt toonerkassetti, rulli ja kuumutit vahetada. 
Arvutiekraanile ilmub programmi Smart Panel aken, mis 
teatab, missugune osa tuleb välja vahetada. 

Järgmised osad tuleb vahetada iga kord pärast teatud 
arvu lehekülgede väljaprintimist või vastava seadmeosa 
tööaja lõppemist. Arvutiekraanile ilmub programmi Smart 
Panel aken, mis teatab, missugune osa tuleb välja 
vahetada.  

 

 

 

 

 

Kulumaterjalide ja varuosade ostmiseks pöördu Xerox'i 
esindusse või seadme müüja poole. Soovitame seadme 
varuosad, välja arvatud toonerikassett, lasta vahetada 
vastava ala tehnikul (vaata lehekülge 8.4). 
 

 

Osa Keskmine eksemplaride arv

Ülekanderull Umbes 50 000 lehekülge 

Kinnitusseade Umbes 50 000 lehekülge 

Paberisööturi rull Umbes 50 000 lehekülge 

8.4  
Hooldus 



9 Veaotsing 
See peatükk sisaldab vi ade kõrvaldamise juhiseid. g

Peatüki sisu 

• Paberiummistuste kõrvaldamine 
• Valgusdioodist Status (Olek) arusaamine 
• Kuvatavatest teadetest arusaamine 
• Muude probleemide lahendamine 

 
Paberiummistuste kõrvaldamine 
Paberiummistuse tekkides kuvatakse kiri Paper Jam  
(Paberiummistus). Leia paberiummistuse asukoht ja 
k õrvalda ummistus alltoodud tabeli järgi. 

Teade Ummistuse asukoht Vaata 

[Paper Jam 0] 
Open/Close 
Door 

Paberi sisendsalves allpool ja 
lk 9.1

[Paper Jam 1] 
Open/Close  
Door 

Kuumuti piirkonnas või 
toonerkasseti ümber 
Käsisööturis 

lk 9.2

[Paper Jam 2] 
Check Inside 

Paberi väljumise kohas lk 9.2

Paberi rebenemise vältimiseks tõmba paber seadmest 
välja ettevaatlikult ja aeglaselt. Kõrvalda ummistus 
järgmistes lõikudes toodud juhiseid järgides. 

Paberi sisendsalves 
1 Ava ja sulge esiluuk. Kinni jäänud paber tuleb 

seadmest automaatselt välja. 

Kui paber välja ei tule, jätka 2. sammuga. 

2 Tõmba paberi sisendsalv seadmest välja. 

 
3 Eemalda kinni jäänud paber ettevaatlikult otse välja 

tõmmates.  

 

 

Kui paber ei hakka väljatõmbamisel liikuma või seda ei 
ole näha, kontrolli kuumuti piirkonda ja toonerkasseti 
ümbrust. Vaata lehekülge 9.2. 

4 Sisesta paberi sisendsalv seadmesse, kuni see 
klõpsatusega kinnitub. 

5 Printimise jätkamiseks ava ja sulge esiluuk. 

Käsisööturis 
1 Kui paber ei liigu korralikult seadmesse, tõmba paber 

seadmest välja.  

 
2 Printimise jätkamiseks ava ja sulge esiluuk. 

 

 

 

9.1 
Veaotsing 



Kuumuti piirkonnas või toonerkasseti 
ümber 

MÄRKUS. Kuumuti piirkond on kuum. Ole paberi 
eemaldamise ajal ettevaatlik. 

1 Ava esiluuk ja tõmba toonerkassett seadmest välja. 

 

2 Eemalda kinni jäänud paber ettevaatlikult otse välja 
tõmmates. 

 

3 Paigalda toonerikassett ja sulge esiluuk. Printimine 
jätkub automaatselt. 

Paberi väljumise kohas 
1 Ava ja sulge esiluuk. Kinni jäänud paber tuleb 

seadmest automaatselt välja. 

Kui paber välja ei tule, jätka 2. sammuga. 

2 Tõmba paber väljundsalvest ettevaatlikult välja. Jätka 
9. sammuga (vahepealsed jäta vahele). 

 
Kui kinni jäänud paberit ei ole väljundsalves näha, jätka 
järgmise sammuga. 

3 Ava skaneerimisseade. 

4 Tõmba kinni jäänud paber ettevaatlikult välja. 

5 Skaneerimisseadme sulgemiseks tõmba sakki 
vasakule ja hoia seda all ning langeta kaas, kuni kaas 
hoiab sakki all. 

  Kui paber ei hakka väljatõmbamisel liikuma või seda ei 
ole näha, jätka järgmise sammuga. 

6 Ava tagaluuk. 

7 Eemalda kinni jäänud paber ettevaatlikult otse välja 
tõmmates. 

8 Sulge tagaluuk. 

9 Printimise jätkamiseks ava ja sulge esiluuk. 

 
 

9.2 
Veaotsing 


