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Αντικατάσταση της φύσιγγας τυμπάνου 
 

 
Σημείωση 
Αυτό είναι ένα δισέλιδο φυλλάδιο και 
παρακαλούμε να διαβάσετε όλα τα βήματα πριν 
από την αντικατάσταση του τυμπάνου 
απεικόνισης. 
  
Σημείωση 
Αφού αντικαταστήσετε τη φύσιγγα τυμπάνου, το 
σύστημα μηδενίζει (0) αυτόματα τον μετρητή 
χρήσης (HFSI) για αυτό το εξάρτημα της 
αντικαθιστώμενης από τον πελάτη μονάδας. 
Ελέγξτε την οθόνη αναλωσίμων για το μηδενισμό 
και τη νέα κατάσταση.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αντικαταστήστε τις φύσιγγες τυμπάνου ενώ το 
πιεστήριο είναι ενεργοποιημένο. 
 
1. Βεβαιωθείτε ότι το πιεστήριο έχει διακόψει τη 
λειτουργία του και αυτή τη στιγμή δεν εκτελεί 
καμία εργασία εκτύπωσης. Προχωρήστε στο 
επόμενο βήμα. 
 
2. Ανοίξτε την αριστερή θύρα και την κεντρική 
μπροστινή θύρα του πιεστηρίου. 
 
3. Περιστρέψτε και γυρίστε τη λαβή του συρταριού 
φυσίγγων R1-R4 στη θέση απασφάλισης. 
 
4. Ανοίξτε τη σακούλα που περιέχει την καινούργια 
φύσιγγα τυμπάνου. Τοποθετήστε τη νέα φύσιγγα 
κοντά στο πιεστήριο. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην αγγίζετε ή μην χαράξετε την επιφάνεια του 
τυμπάνου όταν το αφαιρείτε από τη συσκευασία. 
 
5. Ξετυλίξτε το φύλλο που καλύπτει τη νέα 
φύσιγγα τυμπάνου και τοποθετήστε τη κάτω από 
την κασέτα. Μερικές φύσιγγες τυμπάνου μπορεί να 
περιλαμβάνουν μια προστατευτική ταινία. 
Αφαιρέστε την ταινία από τη φύσιγγα τυμπάνου, 
εάν υπάρχει. 
 

 
 
6. Πιάστε τη λαβή απασφάλισης και τραβήξτε το 
συρτάρι φυσίγγων ευθεία προς τα έξω.  
 

 
 
7. Για να αφαιρέσετε την παλαιά φύσιγγα 
τυμπάνου, σταθείτε στην αριστερή πλευρά του 
συρταριού της φύσιγγας τυμπάνου.   
 
Ανασηκώστε προσεκτικά τη φύσιγγα τυμπάνου 
κρατώντας και τους δύο δακτυλίους ταυτόχρονα 
και οριζόντια. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 
Τα τύμπανα απεικόνισης είναι ευαίσθητα στο φως. 
Μην αφήνετε το συρτάρι φυσίγγων τυμπάνου 
ανοιχτό για περισσότερο από ένα λεπτό κατά την 
αντικατάσταση των φυσίγγων. Η έκθεση των 
φυσίγγων τυμπάνου στο άμεσο ηλιακό φως ή σε 
έντονο φως από φωτισμό φθορισμού εσωτερικού 
χώρου για περισσότερο από ένα λεπτό μπορεί να 
προκαλέσει ελαττώματα στην ποιότητα ειδώλου. 
 
8. Για να τοποθετήσετε τη νέα φύσιγγα τυμπάνου, 
σταθείτε στην αριστερή πλευρά του συρταριού 
της φύσιγγας τυμπάνου.      
 
Τοποθετήστε τη φύσιγγα τυμπάνου μέσα στο 
πιεστήριο κρατώντας την οριζόντια από τους 
δακτυλίους που παρέχονται και ακολουθώντας 
τους οδηγούς με την πλευρά που είναι σημειωμένη 
να δείχνει προς τα εμπρός. 
 

 
 
9. Ταυτόχρονα πιέστε προς τα κάτω και τα δύο 
άκρα της φύσιγγας τυμπάνου για να την 
τοποθετήσετε οριζόντια στη θέση της. 
 

 
 
 

10. Κλείστε αμέσως το συρτάρι φυσίγγων 
τυμπάνου για να προστατέψετε τις άλλες φύσιγγες 
από το φως. 
 
11. Επαναφέρετε τη λαβή απασφάλισης στην 
αρχική της θέση. 
 
12. Επαναφέρετε τη λαβή R1-R4 στην αρχική της 
θέση και κλείστε την μπροστινή θύρα/το 
μπροστινό κάλυμμα. 
 
13. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη φύσιγγα 
τυμπάνου μέσα σε ένα κενό δοχείο για 
ανακύκλωση. 


