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Udskiftning af et valsemodul 
 

 
Bemærk 
Dette er et 2-siders dokument. Se alle trin forud for 
udskiftning. 
  
Bemærk 
Når du har valsemodulet, nulstiller systemet 
automatisk HFSI-forbrugstælleren for dette 
forbrugsstof til nul (0). Kontroller skærmbilledet for 
forbrugsstoffer for nulstilling og ny status.  
 
FORSIGTIG 
Udskift valsemodulerne, mens trykenheden er 
tændt. 
 
1. Sørg for, at trykenheden er stoppet og ikke kører 
opgaver. Fortsæt til næste trin. 
 
2. Åbn både venstre og midterste frontlåger. 
 
3. Roter og drej R1-R4 håndtaget til 
valsemodulskuffen til ulåst position. 
 
4. Åbn posen med det nye valsemodul. Placer det 
nye valsemodul nær trykenheden. 
 
FORSIGTIG 
Rør ikke ved eller rids overfladen på modulet, når du 
tager det ud af posen. 
 
5. Pak arket, der dækker det nye valsemodul, ud og 
placer det under modulet. Nogle valsemoduler kan 
indeholde en beskyttende film. Fjern filmen på 
valsemodulet, hvis filmen er til stede. 
 

 
 

6. Tag fat i udløserhåndtaget og træk 
valsemodulskuffen lige ud.  
 

 
 
7. Stå på venstre side af valsemodulskuffen, når du 
skal fjerne det brugte valsemodul.   
 
Find ringene og tag fat i begge ringe på samme tid 
og løft forsigtigt valsemodulet vandret op. 
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FORSIGTIG 
Valsemoduler er lysfølsomme. Lad ikke valsemodul-
skuffen stå åben i mere end et minut, når du 
udskifter moduler. Udsættes valsemodulerne for 
direkte sollys eller stærkt lys fra indendørs 
fluorescerende belysning i mere end et minut, kan 
det forårsage billedkvalitetsdefekter. 
 
8. Stå på venstre side af valsemodulskuffen, når du 
skal isætte det nye valsemodul.      
 
Brug ringene til at placere valsemodulet vandret i 
trykenheden ved at sætte den side, der er markeret 
som forende, i forrest. 
 

 
 
9. Tryk samtidigt ned i begge ender af 
valsemodulet for at placere det vandret på plads. 
 

 
 
10. Luk straks valsemodul-skuffen for at beskytte 
de andre moduler mod lys. 
 
11. Sæt udløserhåndtaget tilbage på plads. 
 
12. Skub håndtag (R1-R4) tilbage på plads, og luk 
frontlågen. 
 

13. Placer det brugte valsemodul i en tom beholder 
til genbrug. 


