Eeerste Hulp Bij Printen
- Zit er genoeg papier in?
- Is de accu wel vol?
Accu op de achterkant van de printer:
•
•
•

Brandt groen = vol
Knippert langzaam groen = half leeg
Knippert snel groen = accu is leeg → Accu opladen. De accu zit vast aan de achterkant
van de printer dus in zijn geheel opladen! Tijdens het opladen moet het lampje op de
accu rood knipperen. Wanneer de accu volledig is opgeladen gaat het lampje uit.

- Staat het sleufje op A4 (rechts)?

- Staat de wifi goed?
Dit kan je als volgt controleren:
•
•
•

Zet de printer aan
Ga in je mobiele telefoon naar de wifi instellingen en kijk of er een wifi tussen staat
met een naam dat eindigt op ‘……..iP110 series’
Staat deze er niet tussen, volg onderstaande stappen:

Houd de knop Wi-Fi ingedrukt en laat deze los nadat het AAN/UIT (POWER)-lampje 3 maal heeft
geknipperd.

•

Controleer nogmaals in de wifi instellingen van je telefoon of er een wifi tussen
staat met een naam dat eindigt op ‘……..iP110 series’

- Wat is de status van de lampjes op de printer?
Om te kunnen printen moet het AAN/UIT lampje (links) wit branden en het wifi lampje (rechts)
blauw. In alle andere gevallen zie bijlage. Als het AAN/UIT lampje (links) en het
HERVATTEN/ANNULEREN (midden) lampje rechts om en om branden zoals hieronder, contact
opnemen met LARA.

Bijlage
Ondersteuningscode die hoort bij het aantal malen dat het Alarm-lampje knippert

Aantal malen

Oorzaak

Knippert 2
keer

Het papier in de achterste lade is op.

Knippert 3
keer

Papier is vastgelopen in de papieruitvoersleuf of in de achterste lade.

Knippert 4
keer

Als het lampje op de inkttank knippert, is de inkt wellicht op.

Het papierformaat in de afdrukinstelling komt niet overeen met het papierformaat
van het geplaatste papier.

De inkttank is niet geïnstalleerd.
De printkopvergrendeling is niet vergrendeld of een inkttank is niet juist geplaatst.

Knippert 5
keer

De printkop is niet geïnstalleerd.

Knippert 7
keer

Er zijn meerdere inkttanks met dezelfde kleur geïnstalleerd. (Het lampje op
de inkttank knippert.)

Knippert 8
keer

Absorptiekussen inkt bijna vol.

Knippert 11
keer

De automatische uitlijning van de printkop is mislukt.

Knippert 12
keer

De accu is leeg.

Knippert 15
keer

De inkttank wordt niet herkend.

Knippert 17
keer

De inkt is op. (Het lampje op de inkttank knippert.)

Knippert 18
keer

Het resterende inktniveau van de volgende inkt kan niet juist worden vastgesteld.

Knippert 21
keer

De printer kan het papierformaat niet detecteren.

De printkop is mogelijk beschadigd.

Er kan niet worden afgedrukt met de huidige afdrukinstelling.

