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Paperin asettaminen

Kierrä paperirullaa niin, että paperin reuna 
menee alempien ohjainten yläpuolelle.

Ohjaimet

Kun paperi asetetaan ohjainten väliin, se 
kiinnitetään ja vedetään laitteen sisään.

Tutustu ennen laitteen käyttämistä turvallisuustietoihin oppaassa Lue tämä ensin.

Kun paperi on lopussa, irrota paperirulla tai tanko laitteesta

Tangon liittäminen paperirullaan

Paperirullan asettaminen laitteeseen

Poista tanko A ja ripusta se kerääjän eteen. 

Tanko A

Paina paperinsyötön oikealla puolella olevaa 
takaisinkelauspainiketta vähintään yhden sekunnin ajan.

Kun vapautat kelauspainikkeen, 
paperi kelautuu automaattisesti. 
Jos paperi ei kelaudu takaisinpäin, 
paina painiketta uudelleen.
Jos paperirullaa ei ole lisätty, siirry 
kohtaan 4: Tangon asettaminen 
paperirullaan.

Aseta paperirulla tai tanko tasaiselle 
alustalle.

Avaa vasemman laipan 
lukitus nostamalla vipua.

Laippa

Poista oikeanpuoleinen laippa 
ja tanko paperirullasta.

Aseta tanko laippaan hitaasti, ettei laippa 
vahingoitu ja sulje sitten vasemman 
laipan lukitus.
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Pidä kiinni molemmista laipoista ja 
aseta paperirulla paperinsyöttöön.

Tanko
Laippa

Muista asettaa tanko 
niin, että musta 
sulkija peittää sen 
oikean reunan. 

Laske paperinsyötön kansi alas. 

Tarkista, että [Kopioi] tai [Tulostin (klass.)] 
-näyttö on näkyvissä.
Noudata näytön ohjeita.
Lisää paperi.

Tarkista, että laitteeseen lisätyn paperirullan 
koko näytetään oikein.

Liitä tangon laippa niin, että se 
koskettaa paperirullan oikeaa puolta.
Aseta paperirulla kuvan osoittamalla tavalla. Laita paperirulla 
tasaiselle vaakapinnalle ja aseta laippa sitten hitaasti 
paperirullaan. Älä nosta paperirullaa pystyyn. Laippa voi 
vaurioitua, jos se putoaa asettamisen aikana.

Työnnä tanko B koneeseen ja nosta 
sitten tanko A ja ripusta se.

Tanko B

Irrota vasen laippa tangosta.

Tanko

Vedä tankoa B eteenpäin. 

Tanko B

Pidä tiukasti kiinni vasemmasta ja oikeasta laipasta ja 
poista paperirulla tai tanko paperinsyötöstä.

Laippa

Valitse [Pääsivu] (  ) 
näytön alareunasta keskeltä.

Nosta paperinsyötön kantta, kunnes se naksahtaa. 

Lukitse 
paperinsyötön kansi 
sen ollessa auki.

Paperinsyöttö- 
alue näkyy.

Paperinsyöttöalueen eteen tulee 
tilaa.

Pyöritä paperirullaa niin, että paperin 
reuna tulee eteen.

Paina [Kopioi] tai [Tulostin 
(klass.)] -kuvaketta.
Tarkista, että näytössä näkyy 
"Valmis".

Valmistele paperirulla 
vaihtamista varten.



Kerääjän asettaminen

A. Tavallisimmat tulostustyöt: kerääjän asettaminen perustilaan

B. A0/E tai A1/D-paperin asianmukainen niputus: kerääjän asettaminen A0/A1/E/D-niputustilaan

C. A1/D tai A2/C -paperin asianmukainen niputus: kerääjän asettaminen A1 //D -niputustilaan

Varmista, että kerääjä on suljettu, ja 
vedä se sitten ulos.

Tarkista, että kerääjä on 
perustilassa.

Vedä varovasti tankoa 1 vaakatasossa ulospäin, kunnes se pysähtyy.
Kerääjä lukittuu vaaka-asentoon.
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Tanko 1

Varmista, että kerääjä on perustilassa.
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Liikuta tankoa 2 kohti 2A:ta.
Pidä molemmista tangon 2 päistä kiinni.
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Tanko 22A

Tulostettu paperi syötetään ulos kuvan mukaisesti.

Liikuta tankoa 2 kohti 2B:tä.
Pidä molemmista tangon 2 päistä kiinni. Liu'uta tankoa 2, kunnes se naksahtaa.
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2BTanko 2

Tulostettu paperi syötetään ulos kuvan 
mukaisesti.

Vedä varovasti tankoa 1 vaakatasossa 
ulospäin, kunnes se pysähtyy.

2

2

Tanko 1

Liikuta tankoa 2 kohti 2B:tä.
Pidä molemmista tangon 2 päistä kiinni. Liu'uta tankoa 2, kunnes 
se naksahtaa.
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2BTanko 2

Käännä vipu 2C:hen.
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Vipu2C
Tulostettu paperi syötetään ulos kuvan mukaisesti.

Kerääjä lukittuu vaaka-asentoon.


