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Výměna tiskové jednotky 
 

 
Poznámka 
Tento dokument obsahuje dvě stránky. Před 
výměnou tiskové jednotky se seznamte s celým 
postupem. 
  
Poznámka 
Po výměně tiskové jednotky systém automaticky 
nastaví počitadlo HFSI u této uživatelem 
vyměnitelné součásti na hodnotu nula (0). 
Vynulování a nový stav počitadla zkontrolujte na 
obrazovce Spotřební materiál.  
 
VÝSTRAHA 
Tiskové kazety vyměňujte, když je tiskový stroj 
ZAPNUTÝ. 
 
1. Zkontrolujte, zda je stroj v klidu a netiskne žádné 
úlohy. Přejděte k dalšímu kroku. 
 
2. Otevřete levá a prostřední přední dvířka. 
 
3. Otočte rukojeť zásuvky válců R1-R4 do odjištěné 
polohy. 
 
4. Otevřete sáček s novou tiskovou jednotkou. 
Odložte novou tiskovou jednotku poblíž stroje. 
 
VÝSTRAHA 
Při vysunování z obalu se nedotkněte povrchu válce 
a nepoškrábejte jej. 
 
5. Odstraňte z nové tiskové jednotky krycí list a 
umístěte jej pod jednotku. Některé tiskové jednotky 
mohou být chráněny fólií. Pokud je jednotka 
chráněna fólií, odstraňte ji z tiskové jednotky. 
 

 

6. Uchopte vysunovací rukojeť a vytáhněte 
zásuvku s válci rovně ven.  
 

 
 
7. Abyste mohli vyjmout starou tiskovou jednotku, 
postavte se na levou stranu zásuvky tiskové 
jednotky.   
 
Uchopte prsty současně oba kroužky a vodorovně 
tiskovou jednotku zlehka zvedněte. 
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VÝSTRAHA 
Válce jsou citlivé na světlo. Při výměně válců 
nenechávejte zásuvku s tiskovou jednotkou 
otevřenou déle než jednu minutu. Vystavení 
tiskových jednotek přímému slunečnímu světlu 
nebo silnému světlu z osvětlení v interiéru na dobu 
delší než jedna minuta může způsobit vady v kvalitě 
tisku. 
 
8. Při instalaci nové tiskové jednotky se postavte na 
levou stranu zásuvky tiskové jednotky.      
 
Uchopte jednotku za kroužky a vodorovně ji 
zasuňte do tiskárny pomocí vodítek tak, aby 
přední strana směřovala k přední části přístroje. 
 

 
 
9. Současně zatlačte na oba konce tiskové 
jednotky vodorovně, aby jednotka zapadla na 
místo. 
 

 
 
10. Ihned zavřete zásuvku s tiskovými jednotkami, 
aby byly válce chráněny před světlem. 
 
11. Vraťte vysunovací rukojeť do původní polohy. 
 
 

12. Vraťte páku R1-R4 do původní polohy a zavřete 
přední dvířka/kryt. 
 
13. Vložte použitou tiskovou jednotku do 
prázdného obalu k recyklaci. 


