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A dobkazetta cseréje
Megjegyzés
Ez egy kétoldalas dokumentum. A dob cseréje előtt
tekintse át az összes lépést.

6. Ragadja meg a kioldófogantyút, és húzza ki
egyenesen a dobfiókot.

Megjegyzés
A dobkazetta cseréje után a rendszer
automatikusan lenullázza ennek a felhasználó által
cserélhető HFSI-alkatrésznek a használati
számlálóját. Ellenőrizze a nullázást és az új
állapotot a Fogyóeszközök képernyőn.
VIGYÁZAT
A dobkazetta cseréje közben a nyomdagép legyen
BEKAPCSOLVA.
1. Győződjön meg róla, hogy a nyomdagép áll, és
nem futtat munkát. Folytassa a következő lépéssel.
2. Nyissa ki a nyomdagép bal és középső elülső
ajtóit.
3. Fordítsa el az R1-R4 dobfiókkart a „nyitva’’
helyzetbe.
4. Nyissa ki az új dobkazettát tartalmazó zacskót.
Helyezze az új dobkazettát a nyomdagép közelébe.
VIGYÁZAT
Vigyázzon, hogy ne érintse vagy karcolja meg a
dob felületét, amikor kiveszi a zacskóból.
5. Tekerje le a csomagolófóliát az új dobkazettáról,
és helyezze a kazetta alá. Egyes dobkazettákon
védőfólia is van. Ha a kazettán védőfólia is
található, vegye le a védőfóliát.

7. A régi dobkazetta eltávolításához álljon a
dobkazetta fiókjának a bal oldalához.
Fogja meg egyszerre a két ujjgyűrűt, és
vízszintesen emelje ki a dobkazettát óvatosan a
gépből.

VIGYÁZAT
A dobok fényérzékenyek. A kazetta cseréje közben
a dobkazetta fiókját egy percnél tovább ne hagyja
nyitva. Ha a dobkazettát egy percnél tovább
közvetlen napfénynek vagy beltéri fénycső erős
fényének teszi ki, az képminőségi problémákat
idézhet elő.

12. Állítsa vissza az R1-R4 kart eredeti helyzetébe,
és csukja be az elülső ajtót/fedelet.
13. Tegye a használt dobkazettát egy üres
tartályba újrahasznosítás céljábó.

8. Az új dobkazetta behelyezéséhez álljon a
dobkazetta fiókjának a bal oldalához.
Az ujjgyűrűk segítségével helyezze a dobkazettát a
nyomdagépbe vízszintesen úgy, hogy az elejeként
megjelölt oldala legyen a gép elejénél.

9. Ezzel egy időben nyomja le a dobkazetta
mindkét oldalát úgy, hogy az vízszintesen a
helyére kerüljön.

10. Azonnal csukja be a dobkazetta fiókját, hogy a
többi dobot ne érje fény.
11. Állítsa vissza a kioldófogantyút eredeti
helyzetébe.
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