
Underhåll
Underhåll
Det här avsnittet omfattar:

■ "Påfyllning av bläck" på sida 7-32
■ "Tömma spillfacket" på sida 7-36
■ "Byta underhållssatsen" på sida 7-39
■ "Rengöra pappersfrigöringsbladet" på sida 7-41
■ "Rengör underhållssatsens torkarblad" på sida 7-45
■ "Rengöra systemets utsida" på sida 7-47
■ "Rengöra dokumentglaset och dokumentmataren" på sida 7-47

Säkerhetsinformation finns i Appendix A i den här handboken.

Systemet kräver obetydligt underhåll för att fortsätta göra kvalitetsutskrifter. Förutom att fylla 
på bläck behöver du så småningom byta underhållssatsen. Beställ en extra underhållssats 
(standardkapacitet eller utökad kapacitet) när kontrollpanelen visar ett varningsmeddelande 
om att underhållssatsen håller på att ta slut. Du måste byta underhållssatsen när ett meddelande 
där det står att underhållssatsen ska bytas visas. 

Så här visar du återstående livstid och installationsdatum för underhållssatsen:

1. Tryck på knappen Maskininställning på kontrollpanelen.

2. Välj Information på menyn och tryck sedan på Bekräfta.

3. Välj Information om tillbehör och tryck sedan på Bekräfta.

4. Välj Livslängd, underhållssats och tryck sedan på Bekräfta.

Mer information om tillbehör finns på www.xerox.com/office/c2424supplies. 
Installationsinstruktioner medföljer varje artikel.
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Underhåll
Påfyllning av bläck
Du kan fylla på bläck när systemet inte används eller när meddelandet Lite bläck eller Fyll 
på bläck visas på kontrollpanelen.

Obs!
Lämna alltid skrivaren påslagen för minimalt med bläckspill och optimal prestanda.

■ Förvara bläcket i sin förpackning tills du ska använda det.
■ Identifiera bläcket utifrån form, inte färg.
■ Du kan undvika bläckstopp genom att aldrig sätta i brutna bläckstavar i påfyllningsfacken.

Varning!
Om du använder annat än äkta fast bläck för Xerox WorkCentre C2424 kan det påverka 
utskriftskvaliteten och systemtillförlitligheten. Det är det enda bläck som utformats och 
tillverkats under stränga kvalitetskontroller av Xerox för användning tillsammans med det 
här systemet. Xerox garanti, serviceavtal och Total Satisfaction Guarantee omfattar inte 
skador, fel eller försämrade prestanda som orsakats av användning av tillbehör eller 
förbrukningsmaterial som inte kommer från Xerox, eller användning av Xerox-tillbehör 
som inte är avsedda för den här systemet.

Obs!
Total Satisfaction Guarantee finns i USA och Kanada. Omfattningen kan variera 
utanför dessa områden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. 

Det finns filmer med instruktioner om hur man fyller på bläck. Filmerna finns på 
Cd med användardokumentation och på webbplatsen www.xerox.com/office/
c2424support.
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Underhåll
Följ de här stegen när fyller på bläck.

1. Lyft upp kontrollpanelen. 

2. Öppna bläckluckan. 

3. Ta reda på vilket påfyllningsfack som behöver fyllas på. En etikett ovanför varje fack visar 
vilken färg som ska vara i det.

4. Ta upp bläckstaven ur förpackningen.

2424-012

2424-013
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Underhåll
5. Placera bläckstaven i påfyllningsfackets öppning. Varje bläckstav är speciellt utformad för 
att passa i rätt påfyllningsfack. Tvinga inte ned bläckstaven i påfyllningsfacket. 

6. Stäng bläckluckan. 

2424-014
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Underhåll
7. Stäng kontrollpanelen. 

Om du vill beställa tillbehör kontaktar du den lokala återförsäljaren eller går till Xerox 
webbplats på www.xerox.com/office/c2424supplies. Instruktioner medföljer i paketet.

2424-016
WorkCentre® C2424-kopiator/skrivare
7-35

http://www.office.xerox.com/cgi-bin/printer.pl?APP=udpdfs&PAGE=color&Model=WorkCentre+C2424&PgName=Order&Language=swedish


Underhåll
Tömma spillfacket
Töm det gröna spillfacket (märkt med B) när ett meddelande om att spillfacket är fullt visas på 
kontrollpanelen.

Varning!
Systemet kan vara varmt på insidan. Vidrör inte de varma ytorna!

1. Öppna sidoluckan. 

Det finns filmer med instruktioner om hur man tömmer spillfacket. Filmerna finns 
på Cd med användardokumentation och på webbplatsen www.xerox.com/office/
c2424support.

2424-035
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Underhåll
2. Dra ut det gröna spillfacket (märkt B) helt från systemet. 

Varning!
Spillfacket kan vara varmt. Var försiktig!

 

3. Töm spillfacket i en papperskorg. Spillbläck kan kastas som vanligt kontorsavfall. 
2424-036

2424-037
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Underhåll
4. Sätt i spillfacket och skjut in det helt i systemet.

Obs!
Spillfacket måste vara urtaget ur systemet mer än fem sekunder, annars fortsätter 
meddelandet Töm spillfack att visas på kontrollpanelen.

5. Stäng sidluckan. 

Varning!

Försök inte att återanvända bläckspillet i skrivaren. Det kan skada skrivaren. Den här 
sortens skada täcks inte av skrivargarantin.

2424-038
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WorkCentre® C2424-kopiator/skrivare
7-38



Underhåll
Byta underhållssatsen
Den orange underhållssatsen (märkt A) innehåller en underhållsrulle som håller ytan på 
bildtrumman ren och smord.

Obs!
Beställ en ny underhållssats när det visas ett meddelande som talar om att underhållssatsen 
håller på att ta slut på kontrollpanelen. Om du vill beställa en ny underhållssats kontaktar 
du den lokala återförsäljaren eller går till Xerox webbplats på www.xerox.com/office/
c2424supplies. Instruktioner medföljer den nya underhållssatsen.

Varning!
Systemet kan vara varmt på insidan. Vidrör inte de varma ytorna!

Systemet slutar skriva ut och ett felmeddelande visas när underhållssatsen behöver bytas.

Så här byter du underhållssatsen:

1. Öppna sidoluckan. 

Det finns instruktionsfilmer som visar hur du byter underhållssatsen. Filmerna 
finns på Cd med användardokumentation och på webbplatsen www.xerox.com/
office/c2424support.

2424-035
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Underhåll
2. Dra ut den orangefärgade underhållssatsen (märkt A) helt från systemet. 

3. Sätt i en ny underhållssats. 

2424-033

2424-034
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Underhåll
4. Stäng sidluckan. 

Rengöra pappersfrigöringsbladet
1. Lyft upp kontrollpanelen. 

2424-039

2424-189
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Underhåll
2. Ta bort pappret från utmatningsfacket.

3. Öppna utgångsluckan. 

2424-018

2424-019
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Underhåll
4. Vänd upp den gröna styrskenan mot systemets främre del. 

5. Rengör det vita pappersfrigöringsbladet i plast som finns på den gröna styrskenan 
genom att torka det med en trasa som är fuktad med alkohol (använd 90-procentig 
isopropylalkohol). 

6. När pappersrengöringsbladet har rengjorts sätter du tillbaka styrskenan på dess rätta plats.

8400-042

2424-156

2424-159
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7. Stäng utgångsluckan. 

8. Stäng kontrollpanelen. 

2424-022

2424-016
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Rengör underhållssatsens torkarblad
Underhållssatsen innehåller ett torkarblad som tar bort överflödigt bläck.

1. Öppna sidoluckan. 

2. Dra ut den orangefärgade underhållssatsen (märkt A) helt från systemet. 

3. Använd en luddfri trasa för att rengöra de övre sidorna på det rörliga torkarbladet i plast 
som finns bredvid rullen.

2424-035

2424-033
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Underhåll
4. Sätt tillbaka underhållssatsen. 

5. Stäng sidluckan. 

2424-034
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Underhåll
Rengöra systemets utsida
Du kan torka av systemets utsida med en fuktad trasa. Du kan använda en trasa som fuktats 
med ett milt, neutralt rengöringsmedel om du behöver ta bort fläckar. Spruta inte 
rengöringsmedel direkt på systemet.

Varning!
För att eliminera risk för elektriska stötar ska du alltid stänga av systemet och dra ur 
sladden från vägguttaget innan du rengör det.

Använd aldrig en dammsugare för att rengöra systemet. Smörj inte systemet med olja.

Rengöra dokumentglaset och dokumentmataren
Rengör dokumentglaset och dokumentmataren regelbundet. Skräp och pappersrester kan 
påverka kopiornas och de skannade bildernas kvalitet.

Så här rengör du dokumentglaset:

1. Lyft upp dokumentmataren. 

2. Fukta en mjuk trasa eller bomullstuss med isopropylalkohol (använd 90 % 
isopropylalkohol).

2424-048
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3. Torka av glaset med trasan eller bomullen.

4. Stäng dokumentmataren. 

2424-050
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Så här rengör du dokumentmataren:

1. Fukta en mjuk trasa eller bomullstuss med isopropylalkohol (använd 90 % 
isopropylalkohol).

2. Öppna dokumentmatarens lucka för pappersstopp. 

3. Torka av matningsrullen och dokumentmatarens insida med trasan eller bomullen.

2424-045
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Underhåll
4. Stäng luckan. 

5. Lyft upp dokumentmataren.

6. Torka av undersidan av dokumentmataren med trasan eller bomullen.

7. Stäng dokumentmataren.

2424-047

2424-162
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