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11. O n d er h o ud

De afdekklep en glasplaat reinigen
Het is belangrijk om de afdekklep en de glasplaat regelmatig
schoon te maken, om te zorgen voor de beste afdrukkwaliteit van
uw afdrukken en kopieën. Als de afdekklep en de glasplaat vuil
zijn, kunnen er vlekken verschijnen op kopieën en kan het
apparaat origineelformaten misschien niet goed
waarnemen. Daarom is het belangrijk de afdekklep en de
glasplaat regelmatig schoon te maken.
OPMERKING: Soms verschijnt op het apparaat het bericht
“Mogelijk is de scanner vuil. De handleiding voor de gebruiker of
de labelaanwijzingen op de AOD raadplegen voor instructies voor
het reinigen van de glasplaat." Wanneer u dit bericht ziet, voert u
dan de reinigingsprocedure uit voor de afdekkelp en de glasplaat.
Bij het uitvoeren van de reinigingsprocedure is het raadzaam
tegelijkertijd alle onderdelen van de afdekklep en de glasplaat
schoon te maken. Deze onderdelen zijn de afdekklep, de
glasplaat en de scanlensmodule voor de tweede zijde.
Voer de volgende procedure uit om deze drie onderdelen te
reinigen.
VOORZICHTIG: Gebruik geen benzeen, verfverdunner of andere
organische oplosmiddelen. Dit kan de lak of coating van kunststof
onderdelen beschadigen.
VOORZICHTIG: Gebruik geen grote hoeveelheden water bij het
reinigen van het apparaat. Dit kan dit leiden tot storingen van het
apparaat of beschadiging van documenten tijdens het kopiëren.

X er o x 4 110 H an d l ei d i ng v o o r d e g eb r u ik e r

293

11_chap11.fm Page 294 Thursday, March 3, 2005 12:50 PM

11 . O n de r h ou d

De afdekklep reinigen.
OPMERKING: De afdekklep is het vlakke, witte oppervalk aan de
onderzijde van de DAOD. De afdekklep houdt het document op
zijn plaats op de glasplaat.
1. Til de DAOD omhoog.

2. Neem de afdekklep af met een zachte doek, die is bevochtigd
met water om vuil te verwijderen en veeg deze vervolgens
droog met een zachte, droge doek.

OPMERKING: Als het moeilijk is om vuil te verwijderen, gebruikt u
een kleine hoeveelheid van een niet-agressief schoonmaakmiddel
op een zachte doek.
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De glasplaat reinigen
OPMERKING: De glasplaat bestaat uit twee delen: de glasplaat
zelf en de smalle glasstrook. De glasplaat is het glazen oppervlak
waarop u een origineel plaatst dat u wilt kopiëren. De smalle
glasstrook bevindt zich links van de glasplaat. Deze glasstrook is
ongeveer 2,5 cm breed.
3. Neem de glasplaat af met een zachte doek, die is bevochtigd
met water om vuil te verwijderen en veeg deze vervolgens
droog met een zachte, droge doek.

Origineel
Glas
OPMERKING: Als het moeilijk is om vuil te verwijderen, gebruikt u
een kleine hoeveelheid van een niet-agressief schoonmaakmiddel
op een zachte doek.
VOORZICHTIG: Druk niet hard op de glasplaat, want daardoor
zou deze beschadigd kunnen raken.
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De scanlensmodule voor de tweede zijde reinigen
OPMERKING: De scanlensmodule voor de tweede zijde bevindt
zich aan de linkerkant van de afdekklep. De module bestaat uit de
strook spiegelglas, een metalen strook, een witte kunststofstrook
en rollen. Alle delen van de module moeten worden gereinigd, om
te zorgen voor de beste afdrukkwaliteit bij het maken van kopieën.
4. Zet de DAOD open en trek aan de hendel die zich boven aan
de afdekklep bevindt; zie de afbeelding hieronder.

Een deel van de afdekklep komt los van de module, waardoor
u makkelijker bij de scanlensmodule voor de tweede zijde kunt
komen.

5. Veeg het spiegelglas, de metalen strook, beide zijden van de
witte kunststofstrook en de rollen af met een zachte doek die
is bevochtigd met water om al het eventuele vuil te
verwijderen, en veeg vervolgens alles af met een zachte,
droge doek.

VOORZICHTIG: Druk niet hard op het spiegelglas, want daardoor
zal de film rond het glasoppervlak beschadigd raken.
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OPMERKING: Als het moeilijk is om vuil te verwijderen, gebruikt u
een kleine hoeveelheid van een niet-agressief schoonmaakmiddel
op een zachte doek.
6. Wanneer de scanmodule voor de tweede zijde schoon is, zet u
de afdekklep terug in de oorspronkelijke stand en zorg u dat
de hendel op zijn plaats vastzit.

Als u de afdekklep met uw blote handen heeft aangeraakt,
veegt u deze schoon voordat u de DOAD sluit.
7. Sluit de DAOD zachtjes.

Invoerrollen van AOD reinigen
Als het apparaat is voorzien van een AOD en de invoerrollen vuil
zijn, kunnen er vlekken verschijnen op de kopieën en kan het
apparaat mogelijk origineelformaten niet goed waarnemen.
Reinig deze onderdelen circa één keer per maand om ervoor te
zorgen dat er schone kopieën worden gemaakt.
BELANGRIJK: Gebruik geen benzeen, verfverdunner of andere
organische oplosmiddelen. Dit kan de lak of coating van kunststof
onderdelen beschadigen.
Indien u het apparaat reinigt met te veel water, kan dit leiden tot
storingen van het apparaat of beschadiging van documenten
tijdens het kopiëren of afdrukken.
1. Til de vergrendeling van de bovenklep van de AOD op totdat
deze volledig open staat.

OPMERKING: Wanneer de klep volledig open doet, staat deze in
een vaste stand. Open de klep voorzichtig.
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2. Terwijl u de rollen draait, maakt u ze voorzichtig schoon met
een zachte doek, die is bevochtigd met water.

BELANGRIJK: Gebruik een doek die goed is uitgewrongen om te
voorkomen dat er waterdruppels in het apparaat terechtkomen.
Waterdruppels op interne onderdelen kunnen een storing
veroorzaken.
OPMERKING: Als het moeilijk is om vuil te verwijderen, gebruikt u
een kleine hoeveelheid van een niet-agressief schoonmaakmiddel
op een zachte doek.
3. Sluit de bovenklep van de AOD totdat deze op zijn plaats
vastklikt.
4. Sluit de linkerklep van de AOD totdat deze op zijn plaats
vastklikt.
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